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“ গৌতম বুদ্ধের পূর্ববর্তী বৌদ্ধমত 
রাজেজ্দনাখ ঘোষ 

শাক্যসিংহ গোঁতমবংগ্ধ-প্রবতি'ত বৌম্ধধর্মের পূর্বেও বৌদ্ধধর্ম ছিল, ইহা 
বর্তমান বৌম্ধগণ যেমন স্বীকার করেন, বোঁদক ধমিলতবীগণও তদুপ স্ধীকার 
করেন। বোদ্ধ মতে এই বৌদ্ধধর্ম অনাঁদ ; বোঁদক মতেও ইহা অনাদি। তবে 
প্রভেদ এই খে, বোদক মতে এই বৌদ্ধধর্ম বেদে পূরবপক্ষর্পে উত্ত হইয়াছে, 
আর সেই বেদ অনাঁদ বালিয়া সেই পূবপক্ষস্থানীয় বোম্ধধর্মও অনাঁদ বলা হয়; 
কম্তু বৌম্ধগণ সকলে স্বীকার করেন না যে, তাঁহাদের ধম" বেদে কোনরপেও 
উত্ত হইয়াছে । বৌম্ধগণের মধ্যে অনেকেরই ধারণা যে, গৌতম বৃদ্ধ স্বয়ং 
তপস্যা ছবার। যথার্থ সত্য লাভ কারয়াছেন, আর এইরপে সত্য লাভ তাহা 
পূর্ববত” ২২শ জন বৃদ্ধও কাঁরয়া গিয় হেন; আর এই প্রকারেই বৌম্ধমত 
অনাঁদ। বৌদ্ধনতের অনাঁদত্ব বিষয়ে বোদক ও বৌম্ধমতের মধ্ে ইহাই 
প্রভেদ। কতূতঃ প্রকারান্তবে অনেক বৌদ্ধই স্বীকার করেন যে, বৌদ্ধমত যেদ- 
মধ্যেও আছে। অবশ্য এই পক্ষের কথার প্রমাণ খুব প্রসিষ্ধ নহে . িস্তু তাহা 
হইলও, ইহা যে নাই তাহা নহে । অথ) থঃ ৭৮ শতাব্দীর পণ্ডিত শান্তরক্ষি ও 
কর্তৃক রচিত তত্তব-সংগ্রহ গ্রন্হে ৩৬১১-৩৫১৫ *্লোকে কথিত হইয়াছে যে, বেগের 

নামত্ত শাখাতে এই সর্বস্ক গোঁতম বংদ্ধেরই কথা কাঁথত হইয়াছে--ইত্যাদ : 
এ ক্লে অনাঁদ বেদ-মধ্যে সর্বজ্ বৃদ্ধের কথা মাছে বলায়, প্রকারান্তরে বৌধ্ধমত 

বেদ-মধ্েও আছে, ইহা স্বীকার করা হইল । অবশ্যবেদ আনাদ কিনা, এবং 
স্বস্পং তপস্যা দ্বারা বথার্থ সত্য লাভ করা বায় 'কিনা,-"ইত্যার্দ কথা বিচার- 

সাপেক্ষ । এখন এখানে উত্থাপন না কাঁরয়া গৌতম বুদ্ধের পৃববিতী বৌদ্ধমত 

সন্তা উভয় স্্প্রদায় স্বীকার করেন বাঁলয়া আমরা এই প্রবন্ধে বোদক দাশশনক 
গ্রন্থ হইতে সেই পূর্ব বৌম্ধমত সন্তা প্রদর্ণন করার প্রয়াস কারব। ক্তৃতঃ 
বাদক ছয়খানন প্রাসিম্ধ দর্শনেই এই নিদর্শন আছে, দেখা যায়। এ বিষয়ে 

বর্তমান সৃধীবগেরি তাদশ দৃষ্টি পাঁতিত হয় নাই বাঁলয়া এ বিষয়টার তত প্রসর 
নাই। পাশ্চাত্য পাণ্ডতগণের দৃষ্টি এ বিষয়ে যতটা পাঁতত হইয়াছ্ছে, তাহাতে 
এইর্প 'সম্ধান্তই প্রচা্রত হইয়াছে যে, বোদক দর্শন ছয়থানিতে বৌদ্বমত 
থাকায়, উত্ত দর্শনগৃদিই গৌতম বৃণ্ধের পরবতী” অথবা উত্ত দর্শনসমূহে উদ্ধ 
বৌম্ধমতের উচ্লেখ অংশাঁটই পরবতী” বা প্রক্ষপ্ত ! আবার কেহ কেহ বাঁলয়াছেন, 
উত্ত দর্শনগূলিতে যে বৌগ্ধনত আছে, তাহা বত'মান বৌদ্ধমতের সাহত 



২ বুদ্ধ ও বৌদ্ধ 

ঠিক এঁক্য হয় না বাঁলয়া, উন্ত দশ নকারগণ বৌদ্ধমতে অনাভজ্ঞই ছিলেন, তাঁহার 
তাহ'দের কঞ্গগত বা বিকৃত বোগ্ধমতের খশ্ডন কারয়াছেন_ইত্যাদ । কিন্তু 
যতই আলোচনা করা যাইতেছে ততই দেখা যাইতেছে যে, গৌতম বৃদ্ধের 
প্ঠেও বৌগ্ধ মত ছিল, আর তাহা বেদে পূবর্পক্ষ-রপে উন্ত হইয়াছে । 
সৈই মত যখন প্রবল হয়, তখন খাঁঘণণ নিজ নিজ দর্শনে তাহা খন্ডন করেন; 
এবং গৌতম বুদ্ধ সেই খশ্ডিত বৌদ্ধমতের দুগ্টাংশ বর্জন করিয়া অবাশষ্ট 
অংশ নিজ অনুভব ও যুক্তির দ্বারা পুষ্ট করিয়া সেই প্রাচীন বৌদ্ধমত বলিয়া 
প্রচার করিয়াছেন মাত্ত। অতএব এ বিষয়ে সংধীবন্দের দৃঘ্টি আকর্ষণ কাঁরতে 
উৎস।হী হইলাম । ভগবান: জামান পূর্বমীমাংসা দর্শনে ধের প্রমাণ নিরূপণ 
কাঁতে মাইয়া প্রত্যঙ্গকে ধমের অপ্রমাণ বাঁলগ্াছেন । যথা- 

*প্রতাক্ষমানামন্তং বিদ্যমানোপলম্ভনত্বাং ।” ১1১1৪ । 
ইহারা অথ প্রতাক্ষ ধর্মে প্রমাণ নহে, যেহেতু তাহা বিদ্যমান বিষয়ের 

প্রকাশক, ধর্ম বিদ্যগান নহে, ভাঁবষাং কাল-বাত্ত । কারণ, যাগ-দানাঁদ 'ক্রয়াই 
জামান মতৈ ধমণ অদস্টাঁদকে ধম" বলা যাইতে পারে না। এই যাগ-দানাদ 

করিয়া কিয়ার্পে প্রতাক্ষ হইলেও ধমরূপে প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। কারণ, 
মাগদানাদ ক্রিয়া ভণ্বষ্যং কল্য*সাধন-রংপে ধর্মপদবাচ্য হইয়া থাকে । যাগ- 
দান।দতে যে ভাবষ্যং কল্যাণসাধনরপতা এাছে তাহা শাস্ম ব্যাতারন্ত অন্য প্রমাণ 

বরা জা।নবার উপায় নাই । অতঙান্দ্রয় বাঁলয়া তাহার সাধনতার জ্ঞানও হীক্্ুয় 
দ্বারা হইতে পারে না। এবিষয়ে বহু বঙ্ুব্য থাকলেও, অগ্রাসারঙ্গক বোধে আর 
[বস্তুত করা হইল না। 

এ চ্ছলে সতত্রকার ভগবান জৈমিনর উারতে এইর্প শঙ্কা হইতে পায়ে যে, 
আমাদের প্রতাক্ষ যে ধর্মে প্রথাণ নহে, অথাৎ ধর্ম অস্মদাদর প্রতাক্ষ-সম্ধ নহে, 
তাহাও স্ধঘই আছে । আমরা যে প্রত্য্ প্বারা ধম" জানতে পারি না, ইহাতে 
কোন সদ্দেহই নাই । সুতরাং সূত্র মধ্যে বলা হইয়াছে যে, প্রতাক্ষ বমে অপ্রমাণ' 
যেহেত; প্রতাক্ষ বিদামানের গ্রাহক । যথা-- 

প্রত্যক্ষ ধর্মে অপ্রম।ণ -শ্র1তঞ। 

যেছেত তাহা ব্দ্যযানোপলম্তন- হেত 

এইরূপ উীন্ততে দখ্টাস্ত কি হইবে-জিজ্ঞস্য হইলে, যাঁদ বলা যার যে, 
আমাদের প্রত্যক্ষ দ-ণ্টান্ত, তাহা হইলে দণ্টান্ত ও পক্ষ এক হইয়া গেল। 
অতএব এই সূত্র অসঙ্গত হয়। এজন্য সূত্রের আশা এইরূপ বুঝিতে হইবে যে, 
কোন 'বশেষ পুরুষের প্রত্যক্ষ ধর্মে অপ্রমাণ, অর্থাৎ পক্ষ প্রত্যক্ষ পদে কোন 
একট 'বিশেষণের নিবেশ কারতে হইবে । 

এই পক্ষীকৃত প্রততাক্ষাট কি? অর্থৎ যে প্রত্যক্ষকে ধর্মে অগ্রমাণ বলা 

হইতেছে, সেই প্রত্যক্ষাট কি বিবেচনা কাঁরলে দেখা যাইবে যে, যাহারা 
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শ্রতীনরপেক্ষ যোগিপপ্রত্যক্ষকে ধর্মে প্রমাণ বলেন, তাহাদের প্রতাক্ষই এ স্থলে 

পক্ষর্পে শিদ্টি হইয়াছে । ন্যায় বৈশোষকাঁদ কোন তচ্দ্েই ধর্মার্ণ শ্রাতি- 
1নরপেক্ষ, যোগিপ্রতাক্ষগমা, এরুপ স্বীকার করা হয় নাই। লৃতরাং তাঁহাদের 
প্রাত জৌমনির এই বাক প্রধৃক্ধ হইতে পাবে না, হইলে অন্ষ্ত উপালচ্ভন 
দোষ হইবে । স.তরাং শ্রাতানরপেক্ষ যোগিপ্রত্যক্ষণমা ধঘত এইরূপ স্বাকার 
করা হয়। এমন একটি সম্প্রদায় জোৌমানর সমায়ে ₹.ল যাঁহাদগকে লক্ষ কাঁরয়া 

জোন এই কথা বাঁলতেছেন। বলা বাহগা, এই সম্প্রদায়ই সেই প্রাচীন বোঈ্ধ 
সম্প্রদায় । 

আরও কথা এই ষে, প্রত্যক্ষ ধর্মে প্রমাণ নহে, এইরংপ বললেই যথেষ্ট হইত । 
তাহাতে আবার বিদামান-উপলম্ভনত্বকে হেত: করা হইয়াছে । আর এই বিদাযমান 
উপলম্ভনত্ব হেতটিকে স্থির রাখবার জন্য অাঁং স্বর্পাঁসাচ্ধ-বারণের জন্য 

“সং সম্প্রযোগে পন্রৃষস্য হীন্দিয়ানাং বাম্ধজন্য ততপ্রতাক্ষং” এইরূপ বলা 
হইয়াছে । শবদ্যমান 'বষয়োন্দ্য়-সম্পম্ধ হইতে উৎপন্ন জ্ঞানকে প্রতাক্ষ বলা 
হইগ্লাছে । বিদ্যমান 1বষয়ে।প্দুয় সম্বন্ধ জনা যদ প্রত্যক্ষ হয়, তবে প্রতাক্ষ 

[বদ্যশান বস্তঃরই গ্রাহক হইবে । ভাবী ও অতীত বপ্তুর সাহত বিদ্যমান ইন্দরয়- 

সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। 
দেখা যায়, বোদ্ধগণ যে প্রত্যন্ষের লক্ষণ করেন, তাহাতে বিষয়ৌোন্দুয়- 

সম্বদেরি নামগঞ্ধও করেন না। বিদামান বষয়েক্্য়-সম্বম্পধ ত দরের কথা, 

তাঁহারা “কঙপনা পোঢ় অথচ অদ্রান্ত'” জ্ঞানকেই প্রতাক্ষ বলেন। ইহার অর্থ 
ক্ঞ্পনারাহত অবাধিত জ্ঞানই প্রতাক্ষ । এই মতে 'িবকঙ্প প্রতাক্ষ যথার্থ প্রতাক্ষ 
নহে, যেহেতু তাহা 2জপনাষক্থ। বৌদ্ধগণ নামকঙ্পনা, আতিকগুপনা, গুণ- 
কঙ্পন। 'ক্লয়াকঙ্পনা, দ্ুবকঙ্গপনা -এই-পচি প্রকার কম্পনা স্বীকার করেন। 

সাঁবকঙ্প প্রত্যক্ষে এই পাঁচ প্রকার কগ্ুপনার ষে কোনরূপ কঙ্পনা থাকিবে। 
নার্বকলপ প্রত্ক্ষে ইহারা থাকে না; এ জন্য ইহাদের মতে 'নাবকিঃপক প্রতাক্ষই 
যথাথ প্রত্যক্ষ বলা ছয়। সাবকঙ্গগক প্রত্যক্ষ তন্মতে ভ্রম; 'নীর্বকঙ্পক 

প্রতাক্ষই সলক্ষণ এবং সাবকাশক প্রত্যক্ষই সামান্য লক্ষণ, ইহাই তাঁহাদের 
সত 

প্রত্যক্ষের এই জমিন ও বৌদ্ধ উভয়মতাসম্ধ লক্ষণ দুটি আলোচনা কাঁরলে 
দেখা যায় যে, হীশ্দুয়ের সাহত বিষয়ের বিদ্যমান সম্প্রযোগ সমবম্ধ) না থাকিয়া 
প্রতক্ষ জ্ঞান হইতে পারে না, ইহা জোমাঁনর মত । আর তাহাতে অতাঁত ও 
অনাগত বিষয়ক জ্ঞান প্রতাক্ষ হইতে পাবে না-ইহা সূতরাং সিদ্ধ হইল । আল 
বৌম্ধমতের প্রতাক্ষ ইন্দ্রিয়ের সাঁহত বিষয়-সম্বম্পের কোনই অপেক্ষা নাই। 

সম্বন্প থাকৃক বা নাই থাকৃক, কঙ্পনারাহত শদ্রান্ত জ্জান হইলেই প্রতাক্ষ হইবে। 
সুতর।ং এতাদ-শ প্রত্যক্ষ নিয়ত বিষয়-হীন্দ্িয়-সম্বঞ্ধ-সাপেক্ষ নহে । বিষয়েল্ছিয় 



৪ বুদ্ধ ও বৌদ্ধ 

সমবধ হইয়া বানা হইয়া কক্পনায়াহত অদ্রান্ত জান উীঁদত হইলেই তাহাকে 
প্রত্যক্ষ বলা যাইবে । সুতরাং এতাদশ প্রত্যক্ষ অতীত বা অনাগত বিষয়ক 
হইতেও বাধা নাই। আর ইহা বাঁদ হয়, তবে প্রতাক্ষ দ্বারাও ভাবী ধর্ম হইতে 
পাঁরবে। আর তাহা হইলে বেদের অপেক্ষার আর কোন আবশ্যকতা নাই । 
এইর্পে নিরপেক্ষ বৌদ্ধ যোগী প্রত্যক্ষগমা ধমরধর্ম হইতে পারিবে । আর তাহা 
হইলে বেদ একান্তই নিষ্প্রয়োজন হইবে । এই উভয় মত আলোচনা কাঁরলে 
»০ছটই প্রতীত হয় ষে, জৌমাঁন বৌদ্ধমতকে সম্মূখে রাঁখয়া তাহাদের [সম্ধান্ত- 

[নরোধী এবং বেদপ্রামাণ্যের অনুকূল এই প্রত্যক্ষ সূত্রটি প্রণয়ন করিয়াছেন! 
পক্ষান্তরে, বৌম্ধগণও বৌদিক সিদ্ধান্ত-সম্মত প্রতান্ষ লক্ষণ সম্মুখে রাখিয়াই 

তাহার বিরোধ বেদ-প্রামাণ্যের উদ্দেশক এই প্রতাক্ষ লক্ষণ নিরূপণ কারয়াছেন। 
সুতরাং জোৌমানির এই প্রত্যন্ সত্রের পূ্বপিক্ষরূপ বৌম্ধ সিদ্ধান্ত বুঝিতে 

হইবে। 
প্রত্যক্ষ শব্দাটর 'দকে লক্ষ্য করিলে বুঝিতে পারা যায় ধে, ইন্ত্য়-বিষয়- 

সম্বন্ধ হইতে ষে গ্ঞান তাহাই প্রতযক্চ । অক্ষ শব্দের অর্থ ইন্দ্রিয় আব বাঁসাথক 
প্রতি শব্দাঁট বিষয়ের সাহত হীন্দ্রয়-সম্বন্ধের জ্ঞপক। “বষয়োচ্ছুয নিরপেক্ষতা 
প্রত্যক্ষ শব্দের অর্থ কারলে, যোগাথ পরিত্যাগ করিয়া রূয্্থ গ্রহণ করা হইবে। 

কুপ্ত যোগার্থ পারত্যাগ কাঁরয়া কঙ্প-রূডঢার্থ গ্রহণ অনুচিত । এজন্য জমান 
প্রতাক্ষপদের যোগার্থের প্রা লক্ষা রাখিয়াই প্রত্যক্ষ সূত্রটি বাঁলয়াছেন ' 
পক্ষান্তরে বৌম্ধগণও ষে এাঁদকে লক্ষ্য করেন নাই, তাহা নহে। কিন্ত 
স্বাঁসদ্ধাম্তের অনুরোধে তাঁহারা যোগার্থ রক্ষা কাঁরতে পারেন নাই । ভগবান 
বৃদ্ধের আবক্প অন্রাস্ত জ্ঞান প্রত্যক্ষ, ইহা রক্ষা কারবার জনয হীশ্দুরার্থ-সম্বম্ধ 
জন্য প্রত্যক্ষ বলিতে পারেন নাই। এক্সন্য তাঁহারা কোন কোন স্থলে প্রতাক্ষ 
শব্দাট সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিরা তাহার স্থানে অপরোক্ষ শব্দটি ব্যবহার 
কাঁরয়াছেন। যাহা পরোক্ষ নহে, তাহাই অপরোক্ষ জ্ঞান। সুতরাং প্রত্যক্ষ 
জ্ঞান পরোক্ষ-জ্ঞানীনর্পণাধীন [নরূপণ কাঁরয়াছেন, স্বরপতঃ প্রত্যক্ষকে 
নিরূপণ কছেন নাই । জৈমান প্রীত মহধষিগণ কিন্তু স্বরৃপত নিরুপণই 
ক'রয়াছেন। 

যাহা হউক, ভগবান জৌমিনি সাক্ষাৎ প্রতাক্ষকেই নাম নিদেশ করিয়া ধর্মে 
অগ্রমাণ বলিয়াছেন। অনুমানাদিকে এরুপ ভাবে ধর্মে অপ্রমাণ বলেন নাই । 
অনঃআনীদিউ ধিমৈ' প্রমাণ নহে, ইহাও জৈনানর 'সিম্ধান্ত : তথাঁপ ধনে 
অনূমান প্রমাণগ্রাহ্য। এর্শ সাক্ষাৎ কোন, কথা বলেন নাই। এইর্প্ অর্থপ্রান্ত 
প্রমাণ সম্বন্ধেও বশঝতৈ হইবে 1" | জৌঁু'নি ছয় প্রনাণ স্বকার করেন, তন্মধো 
শব্দপ্রমাণ ব্যার্তীরম্ত আর পাঁচটি প্রযাণই ধমার্ধমে প্রমাণ হইতে পারে না-- 
ইহাই তাঁহার সিম্ধান্ত। অথচ কেবল প্রত্যক্ষ প্রথাণাট ধর্মাধর্মে সাক্ষাংভাবে 



গৌতম বৃদ্ধের পূর্ববতাঁ বৌদ্ধমত & 

অপ্রমাণ বাঁলয়া নিদ্দেশ কারয়াছেন। ইহার আঁভপ্রার এইরুপই অবগত হওয়া 
যায় ষে ধর্মাধর্ম প্রত্যক্ষ প্রমাণ/সম্ধ এরূপ কোন সম্প্রদায় তাঁহার সময়ে প্রবল 
প্রাতপক্ষ ছিল, তাই তিনি প্রতাক্ষের নম লইয়া প্রত্যক্ষকে ধমরধিম্মের অপ্রমাণ 
বাঁলয়াছেন। আর ধমারধম শব্দ ভিন্ন নিরপেক্ষ অন্মানাদ প্রমাণগত্ত এরূপ 
কোন প্রাঁতপক্ষ না থাকায়, তাহা সাক্ষাৎ 'তাঁন উচ্লেখ করেন নাই । 

এইরূপ মানর ৫ম সূত্রে অথাঁ 'উংপাত্তক” সত্রে যে শব্দের প্রামাণ্য 
নিরূপণ করা হইয়াছে, তাহাতেও ৰৌদ্ধমতকেও পূরপক্ষরূপে গ্রহণ করা 
হইরাছে। এই সত্রে অর্থেহনুপলব্ধেঃ বাদারয়ণস্যানপেক্ষত্বাং" এই অংশে 
বেদবাক্র মগৃহীত-গ্রাহত্ব এবং অবাধত-ৃব্ষয়কত্ব বলা হইয়াছে । বেদবাক্য 

গৃহীতগ্রাংখও নহে, প্রমাণান্তর-বাঁধত বিষয়েরও প্রাতপাদক নহে--এইর;প বলা 
হইরাছে ॥ কম্তু বৌদ্ধগণ বাক্যনান্রকে গৃহগতগ্রাহণ বাঁলয়া থাকেন। আর 
তাহা অবাধতার্থক হইতেও পারে না--এইরূপ বহু বশল্ত দ্বারা ইহা তাঁহারা 
দেখাইয়া ধাকেন। এই বৌম্ধমতের প্রাতরোধের জন্যও জৈৌঁমাঁনর ওৎপাত্তক 
সূত্রটি প্রণণত হইরাছে। মীমাংসা-দশনের প্রথম অধ্যায় প্রথম পাদে বৌগ্ধমত 
খণ্ডনে মহার্ধ জৌমাঁনর ইহাই হীঙ্গত। 

তদ্রুপ প্রথম অধায় তৃতীয় পাদে প্রথমেই ৩য়।৪্থ সনে মহা জোৌমনি 
বাঁলতেছেন -“বরোধেত্বনপেক্ষং স্যাৎ অসাতহানহমানম:। ১1৩৩ 

“হেতদর্শনাচ্চ” ১৯৩1৪ 

ইহাতেও মহার্য জৌমান বৌদ্ধমতকেই পূবপিক্ষরূপে গ্রহণ কাঁরয়াছেন। 
বেদাবর:জ্ধ বোম্ধাদমত ধর্মে অপ্রমাণ, ইহাই দেখাইবার জন্য প্রথম সূত্রাট 
রচিত ॥ আর দ্বিতীয় সূত্রটি পৃবোন্ত সিপ্ধান্তেরই সহায়রংপে গহীত হইয়াছে । 
বৌম্ধাঁদদ মতে ধর্মোপদেশমান্ুই হেতুজাল-সমাক্রান্ত । তাঁহারা কখনও হেতহ- 
প্রদর্শন ব্যাতরেকে ধর্ম উপদেশ করেন না। তাহার কারণ, তাঁহারা 
ধনাধর্ম বেদপ্রামাণক বলিয়া স্বীকার করেন না। এজন্য তাঁহাদের উপদেশে 
হেত-প্রদশন আবশাক হয়। আ্যযশাস্তকারগণ ধরা্ধর্মে হেতংপ্রদর্শন করেন 
না। প্রত্যত যাহা হেতুমূলক, তাহা কখনও ধর্ম হইতে পারে না ইহাই 
বলেন । আর এই কথাই এস্হলে “হেতুদর্শনাচ্চ" সে জোন বলিলেন । 
বোম্ধাদর ধমপ্রাতপাদক আগম যে কেবল বেদবিরুষ্ধ বাঁলয়া অপ্রমাণ তাহা 
নহে, কিন্তু হেতদর্শনযুস্ত বালয়াও অপ্রা্মাণক । 

আর এই কথারই সার সঙ্কলন ভগবান: মনূর ডীন্ততেও পাওয়া যায় _ 
“যা বেদবাহাধ্মৃতয়ঃ যাণ্চ কাচ্চকুদঞ্টয়ঃ | 
সবস্তানিক্লা প্রেত্য তয়োনিষ্ঠাহি তাঃ স্মৃতাঃ 1 
যোহবনোত তে মূলে হেতুশান্রাশ্রয়া “দঃ | 
স লাধৃভ বাঁহজ্কার্ষের নাম্তিকো বেদনিম্দকঃ ॥ 



বুদ্ধ ও বৌদ্ধ 

এস্থলে যে ছেতৎ শাস্মের কথা বলা হইয়াছে, ইহাই 'হেতহদর্শনাচ্চ সনের 
তাংপর্ধযয। আরও-- 

পাসডিনো বিকমস্ান্ বৈড়ালব্রতীকান্ শঠান্। 
হেত-কান: বকবাত্তধশ্চ বাত্মান্রেণাপি নাচ'য়েং। 

কুমারিল ভট্টও এই সং্রাটিকে লক্ষ্য কাঁরয়া বাঁলয়াছেন-_ 
বোদ্ধাদয়স্ত্ সব কৃবাা ধর্মদেশনাম। 
হেতজালবিনির্ন্তান ন কদাচন কুর্বতে ॥ 

উদয়নাচার্য;ও কুসুমাঞ্জলি গ্রন্ছে মহাজন-পারগ্রহ নিরূপণ কাঁরতে যাইয়া 
বাঁলয়াছেন-__ 

“হেতুদর্শনাদর্শনাভযাং বিশেষাৎ"- ইত্যাদি । 

তাহার পর বেদবিরঃম্ধ বৌদ্ধাদ মতের অপ্রামাণ্য নির্পণ কাঁরতে যাইয়া 
জোমাঁন বালতেছেন-- 

শিম্টাকোপে আবরহ্ধামীত চে ১৩1৫ 

ন শাস্তপারমাণত্বাং ১৩1৬ 

ইহাদের অর্থ- শিষ্ট অর্থাং শ্রীতাবাহত কর্মরাঁশর অকোপে অর্থাং অবাধে 
অথবা শিষ্ট বেদবাদিগণের যাহা কোপকারণ নহে, যেমন িহার, আরাম, মন্ডল- 
করণ প্রভাত এবং বৈরাগ্য, ধ্যানা'ভ্যাস, আঁহংসা, সতাব্তন, দম, দান, দয়া প্রভাতি 
যাহা বেদাঁবরুদ্ধ অথচ বুদ্ধভাঁবত, তাহা বেদাবর:জ্ধ বাঁলয়া প্রমাণ হইতে 
পাঁরবে-যাঁদ বলা হয়, তাহা হইলে তপযুত্তরে বসা হইতেছে এন শাস্পারমাণ- 
ত্বাং” অর্থাং না, তাহা হইতে পারে না! কারণ, পাঁরামত অর্থাং চতুদ্দশ বা 
অগ্টাদশ বিদ্যাগ্থান যাহা শিষ্টগণ পাঁরকামনা করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে বোদ্ধ 
ইত্যাদি গ্রচ্ছ 'বাহত হয় নাই। এক্জন্য তাহ। প্রমাণ নহে । এতদ্বারা 1স্ 
হইতেছে যে, উদাহত সূত্র দুইটির মধোও মহ জোমনি বৌদ্ধমতকে লক্ষ্য 
করিয়া সত্ব রচনা করিয়াছেন। আর তাহা হইলে গৌতমব্দ্ধের পর্বেও 
বৌদ্ধমত ছিল, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। 

তাহার পর “প্রয়োগণাস্তমিতি যেল্লাসানয়মাৎ'”  ১৩1/১১-১২ 
এই সূত্রে মহার্ধ জৈমিানি যাহা বলিতেছেন, তাহাতেও ভিনি বৌগ্ধমতকে 

লক্ষ্য করিয়াছেন, বলা যায়। কারণ বৌদ্ধশাস্ম স্মৃতিশাস্মের অন্তর্গত হইতে 
পারে না, ইহা ১1৩1৪ সূত্রে বলা হইলেও, বেদশাখাস্বর্প হইতে পারে, এইরপ 
আশম্কা-নিবারণের জন্য বলা হইতেছে-_না, তাহা হইতে পারেনা ইত্যাদ। 
এম্থলে আশঙ্কা এই যে, বৌম্ধগণ তাহাদের আগমগংলিকে বেদের ন্যায় নিত্যই 
বলিয়া থাকেন। সুতরাং তাঁহাদের আগম-্্রীতপাদিত ধর্মও “চোদনা-গাক্ষণ' 
হইতে পারবে । যেহেত. তাঁহারা বলেন, বুদ্ধবাক্য মণ্বাদি বাক্যের ন্যায় বুদ্ধ- 
প্রণীত নহে, কিন্ত; বেদ-শাখার ন্যায় প্ুষচন জন্য নাম-নিদে'শ করা হইয়া থাকে! 



গৌতম বৃদ্ধের পৃববতী” বৌদ্ধমত ৭ 

যমন কাঠক, কালাপহ্ প্রভাতি বেদশাখা কঠ, কলাপ প্রভণত ধাঁষগণের নামে 
আখ্য'ত হইলেও, তাহা যেমন সেই খাঁষকত নহে, কন্তৃ তাঁহারা সেই সেই 
শাখার প্রবত্ক মাত্ত। এইরূপ বুদ্ধাগবও বুদ্ধপ্রণশত নহে । কিন্তু বগ্ধ 

তাহাদের প্রবশক মাত্র? এইরপ আশংকাব উত্তর “নাসাঁননয়মাং” অংশন্বারা 
প্রদত্ত হইয়াছে । ইহার অর্থ বোদ্ধাদ্যাগম সান্নববধ্ধন নহে, কিন্তু অসান্নবধন। 
অের্থং বৌগ্ধাদ্যাগন স্বরবার্জত এবং অসাধু-শব্দবহূল । এজন্য তাহা প্রয়োগ- 
শাস্ত হইতে পারে না।  ( এতঘ্যারাও প্রযাণত হয় যে, মহষি জোৌমানর সময়ে 

বোগ্ধগণ তাঁহাদের শাস্তকে বেদের ন্যায় নিত্য বলবার প্রয়াস কারয়াছিলেন। ) 

সৃতরাং বৌদ্ধাগম বেদ বা বেদের ন্যায় অনাদ শাস্ত্র হইতে পারে না। অথবা 

এর-পও অর্থ হয় ষে. যাঁহ।রা ক্ষণভঙ্গহব শূনাবাদ, নিরাতআ্মবাদ প্রভীত অসং হেতু 

দ্বারাই প্র-তপাদত করয়াছেন, তাহারাই মবর ধর্ম প্রাতপাদনও কারয়াহেন। 
সুতরাং তাদ্শ কতক ধমবৰ১ন অপ্রণাণ ! 

তাহার পব অপভ্রংশভাষা অনাদত্বখশ্ডনাভপ্রায়ে মহাঁধ জৌঁমান 
বাঁলতেছেন-_ 

“অন্যায়াশ্চানেকশব্দত্বমম ১৩1২৬" 

তত্র তত্বমাভিযোগাবশেষা স্যাৎ 1১৩২৭ 

এই সন্রদ্বয়*্বারা অপন্রংশ শব্দসএহের সাদিত্ব কাথিত হইয়াছে । এই 

অপভ্রংশ শব্দ অপৌরুষের হইতে পারেনা । যে সমগত আগম, অপদ্রত্টশষ্দ- 
বহুল তাহাদের অনাদঙ থাকতে পাবে না। সাধৃশব্দই অনাদ অপৌরুষের । 
এই সাধুশব্দাত্মক বেদবাশ অপোরযেক্ধ ও অনাঁদ । এতদ্ব্যতীত অপর সমস্তই 

পুরষকজ্পিত ও সাদি । ভগবান জোৌমানির এইরূপ বাঁলবার আঁভগ্রায় এই যে, 
অপভ্রংশবহ;ল বোদ্ধাদর আগন পুর্ষকক্িণত এবং পুরহযদোষদ-ছ্ট | মহাষ 
জোঁমান ইহাই লক্ষা কাঁরয়া এই সংতঙ্বয় রচনা কাঁরয়াছেন। যেহেতু বৌদ্বগণ 
এই আপত্রৎট শব্দকেই অপৌরযে; বাঁলবার প্রন্নাস কারয়াছেন। ইহার নিদশ'ন 
বৌদ্ধসংবে দেখা মায়, ইহা চম্ত্রকীর্ত মাধ্যাথিককারিকার টাকায় বাঁলয়াছেন 
( পঃ ৩৬৬ রাষয়া সং) ষথা- 

“যথা ষন্কৃতং তং বাদ্যতে পবনোরতময । 

নচার্র বাদকঃ কশ্চাম্িশ্চরস্তাথচ চ্বরাঃ | 

এবং পূর্বসুশদ্বাতাৎ সবাসন্তাশয়েরিতা | 
বাঙ্ নিশ্চরাত বছ্থস্য নচাসাস্তীহ কঙ্পনা | 

বস্তুত: বুদ্ধবাক্য কি প্রাচীন কি অর্বাচিন_ সকলই নিকন্ট অপত্রংশর্প 
বালয়া জানা যায়! এঙ্জন্য মহার্য জমান যে সতত রচনা করিয়াছেন, তাহার 
লক্ষ বোদ্ধাদ মতই বলা হইয়াছে । ২৩৭ পণ্ঠা তশ্নবাতণক আনঙ্দ আশ্রম 
সংস্করণ মধ্যে এই অপভ্রংশ ভাষার দ্টান্ত প্রদত্ত হইয়াছে। 



৮ বৃদ্ধ ও বৌদ্ধ 

উপবর্ষবৃত্তির দ্বারা প্রমাণ 

তাহার পর জৌঁমাঁন সূত্রের উপর যে উপবর্ষবৃত্তি আছে, তাহার রচারতা 
ভগবান: উপবর্ধ বুদ্ধদেষেরও পূর্কবতরঁ। এই উপবর্ষের বাত্তগ্রহ্ছ স্পর্শ 
আমরা না পাইলেও আচার্ধয শবরগ্বামশ ইহার তিতসূত্রী ব্যাখ্যার যে অনুবাদ 

দয়াছেন, তাহাতে মামরা দেখিতে পাই, ষে ভগবান উপবর্ষ শৌদ্ধনতের 
খণডনাওপ্রাথে প্রতাক্ষাসন্র এবং উৎপাত্তক-সত্র ব্যাখ্যা কাঁরয়াছেন । মীঘাংসা- 
দশ'নে তক্পাদে যে গহনাবচ।রাংশ ভাষযমধো দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা সমস্তই 
ভগবান: .উপপ/ষর কথা ॥। অনেকে এই উপবষেরি কথাই ভাষ্যকার শবরস্বামী 
অনুবাদ কারয়াছেন, ইহা না বুঁঝয়া ইহা ভাষ্কারেরই নত বিয়া ভ্রমে পাঁতিত 
হইয়া থাকেন । বস্তৃতঃ ভাষ্যকার বিসূত্রীয় ব্যাখ্যাতে প্রথমতঃ নিঙ্গ মত অনুসার 
বাখা কাঁরয়া পরে “ব্শন্তকারস্ত্ অন্যথা ইমং গ্রন্ছং বর্ণ নয়াণকার তস্য নানান্ত- 
পাঁরাম্টারত্যেবঘা?নং" বাঁলয়া বাত্তকারের গ্রম্থের অন.বাদ কাঁরয়াছেন । 

এই অনুবাদটি বাঁত্তকারের সম্পৃণ" আক্ষারক অনুবাদ না হইলেও, তাহা 
ষে প্রায়শঃ তাঁহারই ভাষা ও তাঁহারই মত, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এই 
উপ্পবর্ষাচিধ্য প্রত্যক্ষলক্ষণ প্রসঙ্গে “নন সর্ব এব 'নরাল.বনঃ স্বনবং প্রতায়ঃ, 
প্রতায়স্য নিরালম্বনতা স্বভাবঃ উপলক্ষিতঃ স্বস্নে' ইত্যাঁদ বাক্যগ্বারা বোম্ধ 
[বজ্ঞানবাদের অনুবাদ কাঁরয়া তাহার খণ্ডন কাঁরয়াছেন। আর এই প্রসঙ্গেই 
“অধ'জ্ঞানয়োঃ আকারভেদ্ং নোপালভামহে” ইত্যাঁদদ বাক্যদ্বারা 'বজ্ঞানবাদের 
স্বরপ আত সুত্পষ্ট কারয়াছেন এবং তাহার খণ্ডনও করিয়াছেন । 

এইর্প ভগবান উপবর্ষ লোকগ্রাসম্ধ অনুমানলক্ষণ দেখাইয়া সেই অনুমান 
দুই প্রকার-__-এইর্প বাঁলয়াছেন । যথা--“তং তু ম্বাবিধম্ প্রত্যক্ষতো দট- 
সম্বন্ধং সামান্যতো দ-্টসম্বন্ধং 51” এই সামান্যতে। দষ্টনদ্ব্ধ অনুমান বৌদ্ধ- 
দিগের আঁডমত নহে। কেবলমাত্র তাহাদেকই স্বশ্ডনাভিপ্রায়ে এই অনুমানদ্বৈবিধয 
বৃত্তিকার প্রদর্শন কারয়াছেন। প্রমেয়স্বৈবিধ্প্রাতপাদন বিনং্প্রয়োজন। 
অন্মানের লক্ষণ প্রদর্শন করিতে প্রস্তৃত হইয়া প্রমেয়দ্বোবধ্য প্রদর্শন সম্মত 
হইতে পারে না। কেবল বৌম্ধমত প্রত্যাধানের জনাই অনংখান প্রমাণের প্রমেয 
দ্বাবধ দেখান হইয়াছে । বৌদ্ধগণ সানন্যতো দুঙ্টসম্বষ্থ অনুমান স্বকার 
করেন না। সামান/তো দং্টসম্বন্ধ অন্যমানের উদাহরণস্বরূপে ভগবান 
বতিকার উপবর্ষ বলিয়াছেন, দেবদত্তাঁদর গাঁতপূর্বক দেশান্তরপ্রা্তি দেখিয়া 
আঁদত্যের গাত নুগান করা হইয়া থাকে । বৌদ্ধ কিন্তু ইহা স্বীকার করেন 
না। তাঁহারা বলেন_-এই দণ্টাম্ত্বারা আঁদত্যের গাঁতি অন্যমিত হয় না! 
কারণ, এতদ্বারা ব্যাপ্তিনশ্চয় হয় না । বৌদ্ধমতে ক্লিয়াবান: হইতে ক্রিয়া 
নহে, এজন্য তাঁহাদের মতে এই 'অন্মানের আবশ্যকতাও নাই । যেহেঘু 
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তাঁহাদের মতে সবই ক্ষাণিক। দ্ুব্যই প্রাতক্ষণে উৎপন্ন হইতেছে বালয়া দ্রবাভি 

£ব্যাশ্রিত ক্রিয়া আর স্বাঁকার করবার অবশ্যকতা হয় না। দুব্যকে স্থির বাঁলয়া 
স্বীকার করিলেই দুব্যাভিত্র ক্রিয়া আতারশ্ত স্বীকার কারতে হয়। বান্তকার 
উপবষ" প্রত্যাতজ্ঞাদ্বারা দুখের স্াঁয়ত্ব সিদ্ধ কাঁরয়া ছুব্যর ক্রিয়া অনুমিত হয়_ 

এইরৃপ বাঁলিয়াছেন। মতএব বাত্তিক্কার উপবষে'র পূবেও বৌম্ধমমত ছিল 

বৃঝ। গেল। 
বাস্তকার উপবর্ষ বাঁলয়াছেন 'যস্য 9 দুস্টং করণং যন্রচ মিথ্যোত প্রত্যয়ঃ 

স এব অসমীচীনপ্রতায়ঃ নান্যঃ” অথতি যে প্রতশীততে বেধকজ্ঞান ও করণদোষের 

জবান থাকে, তাহাই 'িথ্যা প্রতাত বা অসমণচান প্রতখাত। তাঁগ্তিত্র প্রতীত 

মিথ্যা বা পসমীগীন নহে । এইর্প বলার আঁভপ্রায় এই যে, বৌম্ধসম্মত বিকঙ্প 

প্রত্যক্ষ, তাহাতে বেধকজ্ঞান ও করণদোষের জান না থাঁকিলেও 'বকণ্গপ প্রতাক্ককে 

অসমীচখন প্রত্যয় বলিয়া বৌদ্ধগণ বাঁলয়া থাকেন। তাঁহাদের এই মতের 

খস্ডনাভিপ্রায়ে বাত্তকার পবেস্তি কথা বলিয়াছেন। অতএব দেখা গেল 

বৃ্তকার ভগবান উপবর্ষের পূর্বেও বৌগ্ধমত ছিল। 

ইহার পর ব্ণীস্তকার বাঁলয়্াছেন "সর্ব এব নিরালদ্বনঃ স্বনবৎ প্রত্যয় 

প্রত্যয়স্য হি নিরালম্বনতাস্বভাবঃ উপলক্ষিতঃ স্বগনজাগ্রতোহপি স্তল্ভ হীপ বা 

কু) ইতি বা প্রত্যয় এব বাত । তস্মাৎ সোহাপি নিরালদ্বনঃ |” অর্থাৎ সমস্ত 

জ্ঞানই নরালম্বন জ্ঞানাতারম্ত বষয় নাই, যেমন স্বাগন প্রত্যয় ॥ জথগ্নে সতম্ড- 

কুড্যাদি বিষয়ক জ্ঞান হয়, কিন; স্তম্ভকুডযাদ বিষয় থাকে না। এইরুপ 
জ্রাগ্রতকালেও জ্ঞানই হইয়৷ থাকে, তাহার আঁধক কিছু থাকে না। সতরাং 

»বগ্ন-জ্ঞানের মত জাগ্রত জঞানও নিরানলম্বনই হইবে । 1নরালগ্বনতাই জানের 

স্বভাব। এই স্বভাব আমরা স্বপ্ন দেখিয়া বাঁঝতে পাঁর। এইরংপে 

বজ্ঞানবাদী বৌদ্ধমত প্রদর্শন কাঁরয়া তাহার খণ্ডন ব্যঠান্তকার কারয়াছেন। 

অতএব এতদ্বারাও উপবষে'র পূর্বে িজ্ঞানবাদখ বৌগ্ধমত ছিল ইহা 

1স্থর হয়। 

আবার দেখা ধায়, বৃত্তিকার বাঁলতেছেন_-“শনাস্তু কথম্? নর্থ জানয়ো 

রাকারভেদং ন উপলভামহে প্রত্যক্ষা চ নো বৃদ্ধি, অতঃ তদ:ভিবম্ অর্থর.পং 

নাম ন কাঁঞপস্তি ইতি পশ্যামঃ” । অর্থাৎ বৃণ্িকার বাহ্যার্থশ্ন্যবাঙ বা বজ্ঞান- 

বাদ নিরাকরণ করিয়া পৃনর্বার 'শূন্য্তু কথম: বালয়া আবার সেই বাহ্যার্থশূন্য- 

বাদের অবতারণা কারতেছেন। বাঁতিগ্রচ্ছমধ্যে যে 'শন্স্ত কথাটি আছে, 

ইহা মাধ্ামক বৌম্ধকে লক্ষ্য কাঁরয়া বলা হয় নাই । কন্তু বাহ্যার্থশন্যবাদ বা 

বিভ্ঞানবাদকে লক্ষ্য কাঁরয়া বল! হইয়াছে । এরুপ না বালে, পরবতী” গ্রচ্ছ 

সম্পূর্ণ অসঙ্গত হইয়া পাঁড়বে । পূর্বে জানকে নিরালম্বনস্বভাব বলা হইয়াছে 

বটে, কিন্তু তাহাতেও 'বিজ্ঞানবাদগণ নৃতন হাাস্তর অবতারণা কাঁরয়া থাকেন। 
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যথা- বিজ্ঞান স্বাঁতারপ্ত বিষগ্নান্তরকে প্রকাশ করিতে পারে না। কারণ, 
[বজ্ঞানের সাহত বঞ্জানাভন্ব বিষয়ের কোন সম্বদ্ধই নাই । অনম্বন্ধ বিষয়ের 

প্রকাশ, বিজ্ঞান করলে সমস্ত জীবেরই সর্বজ্তাপাঁত্ত হইবে। 

আরও কথা এই যে, অথ ও আ্ঞাোনের আকারভেদ অনভবাঁসত্ধ নহে, 

আমাদের জ্ঞানই প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, সূতরাং প্রত্যক্ষ ভ্ঞানেরই আকার ঘটপটা'দ 
হয়। জ্ঞান ও [বির উভয়ই প্রত্যক্ষ _এরূপ কঞ্পনার কোন মল নাই। যাঁদ 
উভয়ের আকার ভেদপ্রত্যক্ হইত, তবে এর বলা যাইতে পারত । একাটই 
মাত্র আকার প্রত্যঞ্চাসদ্ধ, সেই আকারটি জ্ঞানেবই আক!র, তদ্বাতারম্ত আর অন্য 
কোন আকার অবশিণ নাই, যাহা বিষয়ের আকার বলা যাইতে ঘারে । এজন্য 
শব্দাঁদ [বিধণ আনেদই আকার, বাহ্য আর কোন বস্তু নাইা বৌন্ধমতে জবান 

প্রত্যক্ষ- ইহা বলা হইয়াছে । নীলাদ বিষয়ের আকারও প্রত্যক্ষ । সৃতরাং 
নীলাদ যে বিজ্ঞানের আকার_ ইহাই বুঝা যায়। এক্জন্য সান্তকার জোগান যে 
“তৎসম্প্ররোগে প্র ষস্য হীন্দ্ুয়াণাং বাঁদ্ধিজন্ম” বালয়াছেন, তাহা বৌদ্ধমতে 
সর্থথা অসঙ্গত হয়। আর ইহারই খণ্ডনের জন্য বাঁত্তকার বাঁলতেছেন _ “স্যাং 
এতবেদং যাঁদ অর্থকারা ব্যাদ্ধঃ স্যাৎ, নিরাকারা তু নো বাঁদ্ধং আকারবান্ 
বাহ্যোহথঃ।৮ অর্থাৎ বিজ্ঞানবাদী বৌগ্ধগণ বিষয়াকারিত জ্ঞানকে প্রতাক্ষ 
স্বীকার কারয়া বাহায বিষয়ের অপলাপ করিয়া থাকেন এতদনত্তরে বাত্তকার 
বাঁললেন যে, জ্ঞান বিষগ্রাকাশ নহে । জ্ঞান নিরাকার । আকারবান: বাহ্য বিষয়। 
যাহা আকারবান- তাহা বাঁহদেশে প্রতীক হয়। জ্ঞান নিরাকার ও আকন্তর, 
বাহদেশ-স্থৃত নহে । সূতরাং জ্ঞান ও বিষয় আঁভন্ন হইতে পারে না।  প্রতাক্ষ 
জ্ঞানের বিষয় জ্ঞানাভন্ন বাহা বস্তুই হয়। কিন্ত; জান প্রত্যক্ষের বিষয় হয না। 
বয় জাত হইনে, ত'বাতা জ্ঞানের অনুমান হয় । আবার বাঁলতেছেন--“নাঁহ 
অজ্ঞাতে অর্থে কঁিতৎ বাঁদ্ধন: উপলভতে জ্ঞাতে ত্ অনুমানাং অবগচ্ছতি, তন্র 

যোৌগপদ্যম অনপপনম 1 তথাৎ অপ্রত্যক্ষা বৃদ্ধি অথথ বিষয় জ্ঞাত না 
হইলে, আমরা জ্ঞান জানতে পার না। বিষয় জানা ও জ্ঞান জানা এককালে 
হয় না। বিজ্ঞানবাদখ বৌধ্ধগণ জ্ঞান ও বিষয়ের নিয়ত যুগপৎ উপল হয় 

বাঁনয়া বিষয়ের অসলাপ কাঁররা থাকেন। বাত্তকার বলতেছেন__ জ্ঞানের প্রতাক্ষ 
ত উপলম্ভ হয়ই না, এবং খাহাও অনুখান হয়, তাহাও 'বষয়োপলব্ধির সাঁহত 
এককালে হয় না। সতরাং বিজ্ঞানবাদীর কথা অসঙ্গত। সুতরাং দেখা 
যাইতেছে যে, বাঁত্তকার প্রত্যেক বাক্যন্বারা বৌগ্ধমতই খণ্ডন কারতেছেন । 
বাত্তকারকর্তক 'নরাকত বৌন্ধমত 'বজ্কানবাদ । 

বৃত্তকার উপসংহারে বলিয়াছেন _-তস্মাৎ অর্থলম্বনঃ প্রতায়ঃ । ন নিরালদ্ব্নঃ 
প্রতায়ঃ 1” অর্থাং জ্ঞান সাবযন্ূক, কিন্তু 'নাব্বষয়ক নহে । আব এই জন্য 
জৌঁমানর প্রত্যক্ষনক্ষণ নিদোষ । কারণ, জোমান যে বাঁলগ্রাছেন_-যে বিষয়ক 
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প্রতাক্ষ হয়, সেই বিষয়ের সাহত ইন্দ্িয়ের বিদ্যমান সাম্প্রয়োন জন্য যে জান, 
তাহাই প্রতাক্ষ এবং তাহা যথার্থ । এই প্রতাক্ষলক্ষণ ব্যাভচারী হইতে পারে না। 
অবশ্য শবরস্বামী এই অথ স্বীকার করেন নাই। তান জোমানর সতাটকে 

প্রতাক্ষের লক্ষণ বাঁলয়া ব্যাখ্যা করেন নাই । তিনি মাত্র ইহাই বাঁলয়াছেন যে, 

প্রত্যক্ষ ধর্মের প্রমাণ হইতে পারে না। ষে জন্য পারেনা তাহাই মাত এস্থলে 
জৌনান প্রদশ'ন করয়াছেন। প্রত্যক্ষের পূর্ণ লক্ষণ প্রদর্শন করা জৌমানর 
আভপ্রেত নহে। কিন্তু তাহা হইলেও উভয়ের মতেই ইজমান যি বৌদ্ধনত 

খণ্ডন কারবার জনা এই সত্র রচনা কাঁরয়াহেন, তাহা ইহাদের কথা হইতে জানা 
গেল অতএব বোন্ধমত, উপবর্ষ এবং সৈোমানব পরেও ছিল প্রদাশত 

স্থল ব্যতীত ৈমানসূঘ্রে বহুস্হলই আছে' যাহা বৌধ্ধমতাঁনবারণের ভন) বনা 

হইয়াছে । তবে বতমান গৌতমবৌদ্ধমত ও উন্ত প্রাচীন বৌগ্বমমত যে সব 
আভন্ন, তাহা নহে । কোন কোন স্থলে মতভেদ দেখা যায়। ইহা হইতে 
নে হয়- গৌতম বুষ্ধ, খাষাদগের দ্বারা প্রাচীন বৌদ্ধমত খাণ্ডত দোঁথয়া 
[তিনি কোন অংশে পাঁরবত'ন কাঁরয়া বৌম্ধমত বাঁলয়া প্রচার কাঁরয়াছেন। আর 
এইজন্য পরবর্ত ভাষ্যকারগণ উভয় মত এক কারয়া অনেক স্থলে থশ্ডন 

কাঁরয়াছেন। আর তঙ্জন। বাচস্পাত প্রভাত আচারগণ স্থলে স্থলে বৌন্ধমত 
পারিকার কারবার জন! পরবতর্ট দিগুনাগ ও ধম্মকীর্তি প্রভীতির বাকা উদ্ধৃত 

কারয়াছেন। 
তাহার পর এই মীমাংসাদর্শন ব। জৌমাঁনর দর্শন হইতেই তাহারদাবকাতি 

জৈনদর্শনের উপাত্ত । শখস্ত দাশশানকগণ তত্বজ্ঞানকে মোক্ষর সাধন 

বালয়াছেন। যে সমস্ত দাশশীনকগণ তত্বঙ্জানকে মোক্ষর সাধন বলেন না, 
তাঁহারা দাশখীনক পদবাচাই হইতে পারেন না। কারণ, নিরপেক্ষ শব্দানুশ।সনের 

ববুদ্ধ শব্দ কঙ্পনা কাঁরলে তাহা বেমন অপম্রষ্ট বালয়া গৃহীত হয়, তদ্রুপ 
?নরপেক্ষ ন্যায়দশনপীবর্দ্ধ মত কম্পনা কাঁরতে গেলেও তদ্রুপ অন।য় বা 
অদারশনিকতা হয়! “তত্তবজ্ঞানানিঃশ্রেয়সাধগনঠ ইহা সর্বতল্তাবিরু্দ্ধ । 

যে কোন দার্শানক হউন না কেন. ইহার সাঁহত তাহ।দের বিরোধ হইতে পারে 
না। এজন্য পাঁণাঁনর শব্দানূসান যেমন কোন মতের গ্রদ্হ নহে তদ্ুপ গৌতম- 

দর্শনও কোন মতের গ্রন্ছু নহে। শাস্ততাৎপর্ষো অপ্রাব্ট ব্যন্তি ভিন্ন কেহই 
গোতমানৃশাসনথণ্ডনের জন্য প্রয়াস করেন নাই ; দেখা যায়--কর্মকাণ্ডাঁনরপণে 
প্রবৃস্ত হইগ্না মীমাংসক কমের স্তযাত-আভপ্রায়ে কম হইতেই মুষ্থি হয়-_- 
এইর-প কথাই বালয়াছেন। কেবলমাত্র নাদ্তক্য নির/করণ।ভপ্রায়েই মীমাংসকগণ 
এইর্প বাঁলয়াছেন। কর্ম*্বারাই মোক্ষ হয়-_ইহা তাঁহাদের প্রকৃত তাংপধ- 
[বষয়ীভূত নহে । কুম্ারলভ্টু স্পম্টাঞ্ষরেই বাঁলয়াছেন-_ 
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“ইত্যাহ নাস্তিকা- নিরাকারফুরাত্মাস্তিতাং ভাষাকদত্র যৃত্ত্যা। 
দঢত্বমেতদ:বষবস্তু বোধঃ প্রয়াতি বেদাস্তানষেবনেন।” 

সূন্রকার কোন স্থলেই মোক্ষের আলোচনা করেন নাই । যেহেতু কর্ম 
মীমাংসাতে মেক্ষনিরপণ অগ্রাসাঙ্গক। মীখাংসাদর্শনে কর্মের মোক্ষোপযোগিতা 
শ্রবণ করিয়াই জৈনগণ কর্ধত্বারাই মোক্ষ প্রাতপাদনে প্রয়াসী হইয়াছেন । 
তাঁহাদের গ্রন্হে কোন স্থলেই কমণ্টিকানবৃত্তরপ মোক্ষ জ্ঞানসাধ বলা হয় নাই । 
এইর্পে মীমাংসার অনুসরণ কাঁরয়া জৈনগণ নিজমত প্রকাশ করিয়াছেন । 
পরবতী সময়ে লগ্যকংজ্জান সম্যক্দশ'নাদর আলোচনা তাঁহাদের দ্বারা যাহা 
করা হইয়াছে: তাহাও তত্তবজ্ঞান নহে । কারণ, তত্তবন্তানাপনোদনীয় মিথ্যান্জানকে 
সংসারের কারণ, তাঁহারা বলেন নাই । সুতরাং ইহাদের মতে জ্ঞানে মস্ত 
সম্ভবপর হইল না। কর্মপেক্ষিত জ্ঞানের নিরূপণ থাকলেও, মোক্ষলাধন 
1নরপেক্ষ তত্তবঙ্ঞানের নরূপণ নাই ! এইরূপ বহ্ ্বিতবাদশ বৈফবসম্প্রায় 
তত্তওজ্ঞকানের উপযোগতা স্বীকার করেন না, কিন্ত মানস কর্মকে মাস্তর সাধন 

বাঁলিয়া স্বীকার করেন। এই মানস কর্ম কিন্তু জ্ঞান নহে । 
আর এই জৈন মতের প্রবর্তক অহ্ত। ইনি বিফুপুরাণুসারে ভগবানের 

শরীর হইতে উৎপন্ন মায়ামোহের অবতার বলা হইয়াছে । অতএব এই অহতি- 
মতও বান জৈনমতের পূব্বিতী বলিয়া বুঝিতে হইবে। বৃষ্ধদেব ও 
মহাখীর স্বামী উভয়েই সেই প্রান বৌদ্ধ ও অহ্তমতের সংস্কার সাধন কাঁরয়। 

প্রচার ঝারয়াছেন। উভয় মতেই এই বৃদ্ধ ও মহাবীরের পূরবে বহহ বুদ্ধ ও 
আহ্তমত স্বাঁকায় করা হইয়া থাকে । 

| ! প্রবর্তক শ্রাবণ ও ভা ১৩৪২ | 
রথ পক রাও জপ 



হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম 
শাঁশভ্ষণ মুখোপাধ্যায় 

আজকাল কুশিক্ষা: প্রও বে অনেক শাক্ষত 'ব্যক্কিব মনে ধারণা জামসয়াছে যে, 
বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্ম হইতে একটি সম্পূর্ণ স্বতচ্ত্র ধর্ম। শাকাঁসংহ ব্রাহ্মণ 
ধের সাঁহত ববোঁধিতা কয়া এই ধর্মমত প্রবাঁত'ত কারয়া গিয়াছেন। সৃতরাং 
বৌদ্ধধম' হিন্দুংমের ঘোর বিরৃজ্ধবাদ । এই মতটা নানা দিক হইতে নানা 
আকারে শুনিয়া শুনিধা লোকের মন এতটা 1বগড়াইয়া গিয়াছে ষে 'ভাহাবা আব 
উহার িপরীত কথা শহানতে চাহে না। িকম্তু একট, ভাঁবয়া দোঁখলে এ 
ধারণা যে ভূল, তাহা বেশ বুঝা যায়। প্রথমতঃ বৃদ্ধদেব হিছদ'র পরমারাধা 
দেবতা বিধু্র অবঠার | হণ্দুরা বৃদ্ধদেবের ্তব করিয়া থাকেন। শ্রীমদ - 
ভাগব্তক'র লি'খযাছেন-- 

“৩তঃ কলো সম্প্রবন্তে সম্নোহাঘ সবাদ্বরাঞ। 

বৃগ্ধনাম্নাঞ্জনসু 5£ কীকটেষ; ভাবিষ্য ত।” 
তাহার প” কলির সঞ্চার হইলে অসরাদগের মোহ উৎপাদনের জনা বিফ 

অঞ্জননদ্দন ( মতান্তরে অজীননশ্দন ) বৃদ্ধ নাম ধারণ পূধকি কীপটে অর্থাৎ 

মধাগযায় আনভূত হইবেন। মৎস্যপূরাণে বলা হইয়াছে 7 
“কত্ং ধমঝ্বস্থানমসরাপাং প্রণাশনমূ। 

বৃদ্ধো নবমকে লঙ্ঞে তপস্যা পুহ্কবেক্ষণ 21 

তপস্যার গ্বারা ধর্মের ব্যবস্থা কারবার জন্য এবং অসুরাদিগের নিধন কারবার 
জন্য পদ্মলোচন হর নবম অবতারে বুদ্ধ হইয়া জন্মিয়াছিলেন। ভগবানের ভস্ত 
জয়দেব গোস্বামী দশাবতার-স্তেম্রে বালয়াছেন, _ 

“নিপ্পান যজ্জবিধেণহহ শ্রাতিজ্জাতম, সদয়-হদয-দার্শত-পশহঘাতম্ । 
কেশব ধৃতবৃজ্ধশরীর, জয় জগদীশ হবে |” 

হে ধৃত-বৃঞ্ধশবীর কেশব! আহা! তোনার সদয় হদয় পশুবলি দর্শনে 
বাথিত হইয়াছিল বালয়া তম একাঁদন বক্জাব্ধসন্বন্ধীঘ শ্রযীত-“বেদ) গাঁলিকে 
নন্দ কাঁস্য়াছিলে। হে জগদীশ" হেহরে! তোমার জয় হউক। সতরাং 
ধর্মশাস্গীলতে এবং ভক্তেব স্তাতিতে বুদ্ধদেবকে নারায়ণেব আবতাব বলা 
হইয়াছে । এবুপ অবস্থা বাদ্পপ্রবার্তত ধর্মচর শ্রীহার কর্তৃক প্রবা্তত 
বলা”ষাইতে পারে । এখন শজজ্ঞাসা, শ্রীহার কি উদ্দেশ্যসাধনের ভ্রন্য এই 
ধর্মচক প্রবার্জত করিয়াছিলেন ?গ ভাগবতকার বলিতেছেন, সুরক্ষে্ষী অসুর- 
/ পের "বমোহ উৎপাদনের জন্য । অন্য পুরাণকার বাঁলতেছেন যে ধর্মের 

ক পপ 
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ব্যবস্থাপন এবং অসূরদিগের উচ্ছেদসাধনের জন্য । অসুর কাহারা? অগ্যতি 
দেবান ক্ষিপাত দূরী-করোতি হীতি অসৃরঃ। অর্থাং যাহারা হিন্দুর দেবদেবী 
মানে না' তাহারাই অসৃর । সসররা যে অনাধয, তাহা মনে হয় না। প:রাণ- 
কারগণ বলেন যে, অসরগণ কশ্যপ ধাঁষর ওরসে 'দাতর গর্ভে জন্মে। 'দাতি 
দক্ষপ্রজাপাতির দহাহতা । সুতরাং অসৃরগণের িতৃকুল এবং মাত:কুল উভয় 

আধ্যবংশীয়। তাহারা অনার্য হইবে কেন? হিরণ্যকাঁশপু্ এবং হিরণ্যাক্ষ 
উভয়েই মহা্ধ কশ্যপের ওরসে 'দাতির গভে জাত । তাঁহারা হারাবদ্বেষী বা 
বোঁদক দেবতায় আবধ*বাসী বাঁলয়া 'অসুর” এই আঁভথ্যা পাইয়াছিলেন। আবার 
কংস অসুব ছিলেন। এই কংস ক্ষাঁরয় উগ্রসেনের পূত্র এবং রাজা আহুকের 
পৌঁত। হীন শ্রীকফের মাতুল ছিলেন । তবে ইন বোদক দেবতা বিষ্ণুর 
1বদ্বেষী হলেন বাঁলয়াই অসুর নামে কাঁথত হইয়াঁছলেন। অতএব পরাণ 

হইতে সপ্রমাণ হইতেছে যে, আবষখবংশীয়াদগের মধ্যে যাহারা বোঁদক-ধর্মত্বেষী 
ছিলেন, তাঁহারাই অসুর নামে আভাঁহত হইতেন। ইহাঁদগের মোহের জন্যই 
বুষ্ধদেব জল্গ্রহণ করেন, ইহা গরুড়পুরাণ, মৎস্যপদ্রাণ, ভাগবত প্রর্ভীত বহু 
পুরাণ হইতে দেখা যাইতে "রে । 

এখন জিজ্ঞাস্য, শাক্যাসংহকে হিন্দুরা প্রথমেই বিষ্ণুর অবতার বালয়া স্বীকার 

কারয়া লইযাত্বলেন, না, বোদ্ধধর্মপ্লাবনের বেগ দেখিয়া ভীত হইয়া পরে তাঁহাকে 
অবতার বাঁলয়া স্বীকার কারয়া লইয়াছিলেন? যাঁদ হিন্দুরা সন্তুত হইয়া 
বৃদ্ধদেবকে অবতার বাঁলয়া স্বীকার করিয়া লইতেন, তাহা হইলে তাঁহারা 
তাঁহাকে 'সম্মোহায় সুরাদ্বষ।ম? এ কথা লাখতেন না। অথচ এই কথাটা 
ভাগবতে এবং গরুড়পুরাণে বল। হইয়াছে । ইহাতে অনায়াসেই মনে করা 
যাইতে পানে যে, হিন্দুরা বৃদ্ধদেবকে অবতার বাঁলয়া স্বীকার কাঁরয়া 
লইলেও তাহার প্রবাতিত কর্মকান্ডবাঁজত ধর্মকে স্বীকার করিয়া লয়েন 
নাই। তাঁহারা যে বদ্ধদেবকে অবতার বাঁলয়া স্বীকার কারা লইয়াছলেন, 
তাহা ভাগবতে অব্তরকৃত বিষগ্তবে বলা হইয়াছে--"নমো বৃদ্ধায় শহদ্ধায় 

দৈত্যদানবমোহনে।” আপাঁন দৈত্যদানবাঁদগের মোহনকারী 'বিশুদ্ধাত্মা 
বৃদ্ধদেব। অর্থাং তিন স্বীয় প্রবাতণত ধর্ম দ্বারা দৈতাদানব বা অসরাঁদগকে 
মোঁহত কাবয়াহলেন অর্থাং তাহ।দগকে ভ্রান্তপথে চালিত কারয়াছিলেন। তিনি 
বোদক ধর্ম হইতে লোককে পাষণ্ডধর্মে প্রবাত'ত কারয়াছিলেন। (ভাগবত 

১০1৪১) অ ২২ শ্লোক ) অথচ তাঁহাকে শুদ্ধ বা পাঁবর বলা হইয়াছে । কারণ, 
তান জ্ঞানকাণ্ডের প্রবর্তক। তিনি হিন্দুধর্ম হইতে আপনাকে একেবারে 
বাচ্ছন্ন করেন নাই 

প্রশ্তত্তববিশারদগণ বাঁলয়া থাকেন যে" বুদ্ধদেবের আবভাঁবের অনেক পরে 
[হম্দুরা তাহাকে বিষ্ণুর অবতার বালয়া স্বীকার কাঁরয়া লইয়াছিলেন। এ কথ্য 
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কতদ-র সত্য, তাহা বলা কঠিন। প্রততাত্তিকদিগের এ সমবদ্ধে অনেক কথাই 

আন্দাজ বা অনমানমূলক 1 হিন্দুর কোন গ্রচ্হেই আম উহার সমর্থক কোন 
কথাই পাই নাই । তবে বৌগ্ধজাতক গ্রন্ছ প্রভাতি পাঁড়লে মনে হয় ষে, 
বঞ্ধপ্দবের জীবিত শ্রবস্থায় কোন বাশহট 'হম্দ:ই তাঁহাকে অবতার বাঁলয়া 

মানত্বা লয়েন নাই । কারণ, অনেক ব্রাহ্গণ তাহার সাহত তর্ক-বিতর্ককালে 

সাধানণ প্রাতপক্ষ ?হসাবেই তক কাঁরয়াছিলেন । কোন 'বাঁশঘ্ট বেদজ্ঞ বরাঙ্গণের 

সাঁহ5 তাঁহার প্রথম দ্রমণকালে সাক্ষাৎ বা আলোচনা হয় নাই । সেই জনা এ 
উসশী ( ৬/০£51০স ) বাঁলয়াছেন ষে, বঞ্ধদেব যাঁদ তাঁহার প্রথম ভ্রমণকালে 
দৃই জন বোদক শাস্তে বিশিষ্ট-জ্ঞান-সম্পন্ন অধ্যাপকের সাক্ষাৎ পাইতেন, তাহা 

-ইলে প্রান জগতে সত ইতিহাস পারবাতত হইয়া যাইত । * একজন 

'পশ্চাতা পাণ্ডিত এ কথা বাঁলয়াছেন, কিন্তু আমাদের দেশের কোন হজ্দই এ 
কথ। ব্াযলেও বালতে সাহসী হয় নাই । আনার ধারণা, ব:*তদবেদ তিরোধানের 

পঃই তিনি হিপ্দুর নিকট অবতার বাঁলষা »টাকত হইয়াছিলেন। ব্ষয়'টর 

বিস্তৃত আলোচনা আমার বতমান প্রবন্ধে অপ্রাসঙ্গিক । কারণ হন্দ, ধর্মের 

সাহত বৌদ্ধধথের সম্বন্ধ কি, তাহারই আলোচনা আমার বঙণান প্রবন্ধের 

উদ্দেশ্য । বম্ধদেব কবে হিম্দুর দেবতা হইলেন, তাহা আমার আলোচা 

নম নহে। 

এখানে মার একটা কথা অপ্রাসাঙ্গক হইলেও সংক্ষেপে বলা আবশ্যক । না 

বাঁল,ল পাঠকাদগের মনে অনেক সন্দেহ উপস্থত হইতে পারে । প্রথমতঃ 

বোদ্ধধর্ম বাদ হিদ্দুধমেরি অঙগজই হইবে, তাহা হইলে বৃদ্ধদেবের মৃত্যুর 
কিহ,চাল পরে, অশোকেরও পরে, হিজ্দশীপগের সাহত বৌদ্ধাদগের [বিবাদ 

ঘটি'গাহল কেন? এই প্রন্নের উত্তর আত সহজ । শান্ত ধর্ম ও বৈষব ধর্ম 

একই হিম্দধর্মের অঙ্গীভূত হইলেও তাহাদের উভয়ের মধ্যে বিবাদ বাধিয়াছিল 

কেন? অনেক বৈষ্ণব এখনও কালামান্দরের সম্মখ দয়া যাইতে হইলে অন্য 
দিকে মুখ ফিরাইয়া চালযা যান, বিজ্বপন্রকে তেফডকা পাতা বলেন। এইরূপ 
সৌর, গাণপত্য, শৈব প্রভীতর বিবাদ এই ভারতে নিতান্ত অন্প হয় নাই। অথচ 
এ সকল ধর্ম এক হষ্দুধমেরিই অঙ্গভূত । রোমান ক্যাথালক ঢাচ* প্রোটেন্টান্ট। 
প্রসাবটোরয়ান, ব্যাপণটন্ট, মেখাডষ্ট প্রভৃতি নানা সম্প্রদারও খ্টধর্মের অঙ্গ 
হইঠে বাহর হইয়াছে । তাহাদের পরস্পরের মধ্যে কি বিবাদ বাধে নাই? না 
মারাথাঁর কাটাকাটির কিছ অভাব ঘটিয়াছে ? ইসলাম ধমের অঙ্গ হইতে [সয়া 
এবং সান্নি দুইটি দল হইয়াছে । তাহা'দর ভিতরেও ত ঠেঙাঠোঁও লাঠালাঠি 
অঞপ হয় নাই । এরূপ অবস্থার বৌম্ধাদগের সাহত সাধারণ হিম্দদগের ষে 
বিঝাদ বাঁধবে, তাহাতে 'বস্ময়ের বিষয় কি আছে ?. 
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আর এক কথা, বৌধধর্ম বাঁদ 'হল্দুধর্ের অঙ্গজই হইবে, তাহা হইলে 
আচার্য শঙ্করকে এত কষ্ট করিয়া ভারত হইতে উহার উচ্ছেদ করিতে হইয়াছিল 
কেন? এই সংশয়টি গুরাভাগ্তর উপর প্রাতচ্ঠিত । কারণ, আচার্য শঙ্কর 

দার্শনিক হিম্দুধম" অবলম্বন কাঁরয়াই বৌদ্ধধমের উচ্ছেদ কাঁরয়াছিলেন। এ 
[বিষয়ণ্ট 'বিষদভাবে আলোচনা কাঁরতে হইলে প্রবন্ধ আত দীর্ঘ হয়। সেই জন্য 
আনি “বৌদ্ধধর্ম, বৈদাভ্তিক ধর্ম ও শঙ্করাচার্ধ” শীর্ষক প্রবন্ধে পরে ইহার 
আলোচনা কাঁরব স্থির কাঁরয়াছ। তবে আপাততঃ কিছ বলা আবশ্যক বাঁলয়া 
সংক্ষেপে কয়েকাটমাত্র কথা এইখানে বাঁললাম । বৌম্ধধন্* ভারতে কিছ কম 
দেড় হাজায় বৎসর বিদ্যমান ছিল। খণ্টীয় সপ্তম শতব্দীর মধ্যভাগে উহা 
ভারত হইতে নির্বা নির্বাসিত হইয়া বার । এই পুদীঘঘ কালের মধ্যে বৌদ্ধধধ্ে অনেক 

পাঁরবর্তন ঘাঁটয়াছিল। উহা যে কেবল হানযান এবং মহাযান এই দুই ভাগে 
বিভন্ত হইয়াছিল, তাহা নহে, উহার মধ্যে আরও অনেক উপারিভাগ ঝা শাখা 
গজাইয়া উঠে। এ সময় শঞ্করাচাও প্রাদদুভূঁত হইয়াছিলেন। বুদ্ধদেব 

স্বং কোন গ্রন্থ 'লাখয়া যান নাই! কিন্তু খৃণ্টের শিষ্যগণ যেমন খুচ্টের 
উপদেশগ্দাল লাঁপবস্ধ করিয়া গিয়াছেন, বুণ্ধদেবের শষাগণও তাঁহার উপদেশ 
ও আলোচনাগু'ল সেইরূপ লিপিবদ্ধ কাঁরয়া গিয়াছেন। এ গ্রচ্ছগুণল প্টিক 
নামে আঁডাহত । যাহারা উহা 'লাঁখয়া লইয়াছলেন, তাঁহারা সাক্ষাতভাবে 
সক কথা বুদ্ধদেবের মুখ হইতে শ্ানয়াছিলেন, তাহা সম্ভব নহে । * ইহার 
ফলে বুদ্ধদেবের মত্যার পরই তাঁহার প্রবা্তত ধর্মের 'বকাতি ঘাটতে আরম্ভ 
হয়। তাঁহার মৃতহ়ার পরই প্রধান প্রধান শিষাবর্গ সমবেত হইয়া ন্রীপিটক গ্রচ্ছ 

রচনা করেন। কিন্ত; পরে জন জনেক 'বিকীতি ঘাঁটতে থাকে এবং 
নানামতের আঁ.সভাঁব হয়। কতকগু'ল সম্প্রদায় একেবারে নিরীম্বন হইয়া 
উঠেন। সে সময় শঙ্করাচার্যয প্রাদভূতি হইয়াছিলেন, সে সময়ে বৌম্ধগণ এই 
মতই অবলম্বন করেন যে, এই বিশ্বের সমস্ত বস্তুই বিকারণ এবং পাঁরণামশীল 

সেই পাঁরণাম ধ্বংস । ইহাতে স্থায়ী সত্তা কিছুই নাই। শগ্ুকরাবতার শঙ্কর 
এই মতেরই খণ্ডন করেন। তিনি বনেন, - 
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“সবং সংখং 'বাদ্ধ সদ/খনাশাং 

সর্বং চ সন্রুপমসত্যনাশাৎ। 

চিদ্রুপমেব প্রাতিভানয্্তং 
তস্মাদখণ্ডং পরমাত্মরপম্ ॥॥* আত্মপ্রকাশিকা ১৬ 

অর্থাৎ আত্যাস্তক দ:£খের বিনাশ ঘাঁটলে সমস্তই সুখময় হইবে জানবে, 

অসত্য বস্তুর নাশ হইলে সমস্ত ্রিপ ও জ্ঞানস্বরূপ প্রাততানযন্ত রক্ষই প্রকাশ 

পান; অতএব পরমাস্থাই অথস্ড | (1তনি বলেন, একমাহ পরব্ুদ্ধই নিত সত্য । 

তাঁহার “তে সংসার, প্রা ণি্মমূহ, হীন্দরয় প্রভাতি সমস্তই টিথ্যা, কেবল ব্্ধই 
সত্য) বৌন্ধাদগের ধিকত লয়বাদ খণ্ডন কারয়া তানি উত্ত মতেরই স্থাপনা 

করেন। এ সকল কথা বিস্মৃতভাবে স্বতীনত প্রবন্ধে আলেচনা না কাঁরলে হয়ত 
আমার কথা আম সকলকে ভাল কাঁরয়া বৃঝাইতে পারব না। যাহা হ-ক, 
উহা আমার বম প্রবন্ধের আলোচা বিষয় নহে । হিন্দুধর্মের অঙ্গ হইতেই 

যে বৌধ্ধধম” আঁবর্ভূতি হইয়াছে, এই প্রবঙ্ধে আমার সেই কথা বলাই উদ্দেশ্য। 

সেই জন্য আম বৌদ্ধধর্ম আঁবভাবের পর্বেবিতী অবস্থার আত সংক্ষিপ্ত ইতিহাস 

দয়া এই প্রবম্ধে সেই কথারই আলোচনা কারলাম। এই সম্পকে আনার আর 

একটি কথা এইমান্্ বলবার আছে যে, বুদ্ধদেব কোন: সমরে অবতার বাঁপিয়া 

স্বীৃত হইয়াছিলেন, তাহা আমার আলোঠ] বিষয় নহে। তাঁহাকে হিন্দুরা, 

আগেই হউক আর পরে হউক, কেন অবতার বাঁলয়া ছ্বীকার কার লইয়াছিলেন, 

তাহাই [বচার্ধ। জৈনধর্ণও ত এককালে এই ভারতে প্রবল হইরা উাঠয়াছিল। 

কন্ত; জৈন ধর্মের প্রবত'ক আঁদনাথ হইতে মহাবীর পযন্ত কেহ ত পরবর্তীকালে 

বির অবতার বলিয়া স্বীকৃত হন নাই। ইহার কারণক? ইহাও চন্তা 

করিয়া দোখবার বিষয় । আসল কথা, দ্বয়ং বুদ্ধদেব করৃকি প্রবাতিতি বৌহ্ধধম 

নিরী*বর ছিল না। ইহাও আমার বন্তব্য বিষয়। 

কুরুক্ষেব্র-ষুদ্ধ সংঘটিত হইবার কিছ; কাল পরে িচ্দধম' অরাক্ষত 

অবস্থায় পাঁতিত হয় । এ সময়ে ্বিজবাতাঁদগের এবং রাজগণের ঘোর অবলাত 

ঘটে। টবাঁদক ধর্মের এই প্রকার মবনাত ইহার প.কে'ও অনেকবার হইয়াছিল । 

যাহা হউক, ক'লর সম্ধিকালে ধর্মহানর এইরূপ লক্ষণ পূর্ব হইতেই প্রকাশ 

পায়। প.রাণপাঠে জানা যায় যে, রাঙ্জা দুষে ধনের রাজদ্বকাল হইতে বোদক 

যাগষজ্ঞ সংস্ত আাড়ম্বরবহূল হইয়া পাঁড়তে থাকে । রাঙা পরীক্ষিতের সয়ে 

ধম" একপাদমান্র হইয়া পড়ে । শুনা যায় যে, রাজা পরণীক্ষতের রাজত্বকালে 

কিছু কাল পরে রান্তদেব নামক এক জন রাজা তহির বঙ্ছে এত পশৎ বাল 

দিয়াছলেন যে, সেই নিহত পশ.গ্ীলর চর্মের স্তুপ হইতে অত্যন্ত ধক 

রস নিঃসৃত হইয়াছল। উহা এত আঁধক হইয্লাছল মে, সেই রস হইতে 

চর্মগতখনায়ী নদীর উদ্ভব হয়। ' এখন এ নদীর নাম চ্বল। উহা ধার 

২ 
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সাহত 'মাঁলত হইয়াছে। পৌরাণিকরা বলেন, তখন ধর্ম একপাদ এবং 
অধর্ম 'ন্পাদ হইয়াছিল। রাজা পরশীক্ষিতের আমলে কাল ধর্মের সেই এক পাদও 
নট করবার প্রয়াস পাইয়াছিল। ফলে এই সময়ে দ্বিজাতগণ লোভখ হইয়া 
টগ্ঠে গং ধমেরি আধাণত্মকতার দিক পাঁরত্যাগ করিয়া লাভের জনা কাম্যকর্মের 

আড়ছবর বানাইতে থাকে ' কাষেই ধর্ম নিচ্কামন্ত এবং আধ্যাত্মিক্কতা-বা্জত হইয়া 
*লানিযুন্ত হইয়া পড়ে। 

পুরাণে দেখিতে পাওয়া যায় ঘষে, বৃষ্ধরদেবের দুইটি উদ্দেশ্য ছিল, যথা-_ 

ধমের ব্যবস্থান আর দেবদ্বেষীদগের উচ্ছেদ সাধন। তান ষে ধর্ম প্রবাত'ত 
কাঁরলেন, তাহাতে কর্মকাশ্ডকে মোটেই আখল দিলেন না, জ্তানকাণ্ডের উপরই 

বেশী ঝোঁক ছিলেন; তাহার ফলে বৌ'দক ধর্মে আব্বাসীরা সম্মোহত হইয়া 
তার্মার প্রবাঁতত ধর্মের সেবা কারতে লাগল । ফলে তাহাদের সমোহ হইতে 
স্মতিবিশ্রম, স্মাতিবিদ্রম হইতে বৃণ্ধিনাশ ঘটে, ব্দ্ধিনাশের ফলে তাহারা প্রণঞ্ট 
হইতে থাকিল। বুদ্ধদেব আঁধকারবদ একবারে অস্বীকার করেন নাই। তিনি 
[তন স্তরের লোকের জন্য যে তিন দফা গৃণানুশখলনের বাবস্থা কারয়াছিলেন, 
তাহাতে ব্ঝা যায়, তন মাঁধকারবাদ একবাতর অস্বীকার করেন নাই । তিনি 
প্রাথথীমক সাধকাঁদগের চিন্তশাদ্ধর জন্য কতকগহাীল গুণের অনুশীলন কাঁরতে 
বলেন। কিন্তু সাধারণ পোক তাহাতে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয় নাই ! সেই জন্য 
তাঁহার জীবদ্দশায় ভারতে বৌদ্ধধর্ম তেমন বস্তার লাভ করে নাই। 

কেহ কেহ বলেনষে, বুদ্ধদেব ভারতে সম্পূর্ণ নৃতন ধর্মমত প্রগারত 
করেন। সেকথা িথ্যা। [তান বৈদক ধমের জ্ঞানকান্ডের অনুসরণ কাঁরয়া 
তাঁহার ধর্ম প্রবাতিত করেন। তাহা যাঁদ তাননা করিতেন, তাহা হইলে 
হঙ্দুরা কগ্মিনকালেও তাঁহাকে অবতার বাঁলয়া পৃঙ্জা না করিয়া তাঁহাকে অসর 
বাঁলয়া বর্জন করিতেন । বুদ্ধদেব এক দিকে যেমন সাধন, ভঞ্জন প্রভৃতি কাগ্যকর্ম 
একবাবে বর্জন করিয়াছিলেন, অন্য দিকে পরমাত্মার কথাটা প্রায় খুব স্প্ভাবে 
বলেন নাই। সেই জন্য এ উর্শীল ( ৬৬ ০:515৬ ) বাঁলয়াছেন যে, ব্ম্ধদেব যাঁদ 
তাঁহার প্রথন দুমণকালে দুই জন 'বাঁশন্ট বেদগ্জ অধ্যাপকের সাক্ষাৎ পাইতেন, 
তাহা হইলে প্রাচীন জগতের সমস্ত ইাতিহ।সই বদলাইয়া ধাইত । 

হচ্দুমাতই জানেন যে, হিন্দুধর্মের দুইটি স্তর আছে। একটি স্তর 
ক্রিয়াকান্ডের। আব একাট গ্তর ক্ঞোনকশ্ডের। চিত্তশ্াদ্ধর 'নামত্ত প্রথম 
আধিকারীর পক্ষে ক্ুয়াকান্ডই অবলদ্বনীয় ! চিত্তশৃগ্ধি ঘাটলে সাধককে জ্ঞানখার্গ 

ধারতে হয় । শেষকালে যাহা অবনম্বনীয়, মানুষ তাহাই হপেক্ষাকৃত উৎক্ট 
বা উন্নত মনে করে। ইহা মানৃযের স্বভাব । কিন্তু তাই বাঁশয়া সাধন-পথে 
কাধ্যতঃ কমের এবং কর্মকান্ডের হখনতা বা অপ্রয়োজনীয়তা স:চিত হয় না। 

যাঁদ কোন অধ্যাপক ভাঁহার ছান্তকে উচ্চ অঙ্গের গাথত শিখাইতে চাহেন, তাহা 
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হইলে সেই ছাত্রকে তান বাঙ্গযকালে সংখ্যা, রাশ, সঞ্কলন, বাবকলন প্রড়ীত [শিক্ষা 
দিবেন। প্রাথামক স্তরে যাঁদ সেই ছানের সংখ্যা, রাশ ও তাহাদের পারগ্পাঁরক 
সম্ব্ধ- বষয়ে জ্ঞান না জন্মে, তাহা হইলে কিছুতেই তাহার রেখাগাঁণত বা 
০1০91৪ প্রভাত শাখবার আঁধকার বা সামর্থ; জন্মিবে না। বৃদ্ধির উল্মেষ- 
সাধন পূর্বক শিশংকে ধাপে ধাপে অগ্রসর কাঁরয়া তাহার বাক্ধিবাস্তর বিকাশ- 
সাধন পূর্বক তবে তাহাকে উচ্চ অঙ্গের অংক শিখাইতে হইবে । নত্বা গ্রু 
বাদ শিশুকে প্রথমেই বাইনোমিরাল তিওবেষ বা কাঁণক সেক্সন শিখাইতে বসেন, 
তাহা হইলে তাঁহার পাঁরগ্রন ত পণ্ড হইবেই, আধকন্তয ছাত্রটি একটি গণ্ভূ 
হইবে। সেই জন্য ভগবান গীতায় প্রথমে কম'যোগ, পরে ভান্তযোগ এবং 
গেষকালে জ্ঞানযোগের উপদেশ 'দয়াছেন। 

ভগবান সেই জন্য গীতায় কর্ম কাণ্ডাবব্তকালে বাঁলয়াছেন যে 
“যাবানর্থ উপাদানে সর্বতঃ সংপ্রহতোদকে । 

তাবন সবেষ্ বেদেষহ ব্রাহ্মণস) বিজ্ঞানতঃ ॥৮ 
ইহার মনার্থ যখন দেশের সর্ব জল থাকে না, তথন লোক দ:রগ্ছু ক্ষ 

জলাশয়ে যাইয়া জল দ্বারা সম্পাদ্য তাহার সমস্ত প্রয়োজন সিদ্ধ কারিয়া লয়, 

কিন্ত; যখন সন স্থান জলে প্লাবিত হইয়া যায়, দেশে বন্যা নাখে, গৃহের অঙ্গনে 
জল আসে, তখন তাহ।র নার এ সকল ক্ষ দু জলাশয়ে জলের জন্য ষাইতে হয় 

না, তখন সে ঘরে বাঁদয়াই জল পায়, স্কপতার কুপতজাগাদিতে তাহার কোন 
প্রয়োজন থাকে না। সেইরূপ বত দিন ব্রাত্মণের বঙ্গজ্জান না জঞ্মে, ততাদন 
তাহার কম" কারবার প্রয়োজন থাকে। কন্ত; যখন তাহার চিত শুম্ধ হয় এবং 
তাহার হৃদয় কণ্দরে ব্রক্গজ্ঞানের বন্যা নাষে অর্থাৎ তাহার চিত্ত জ্ঞানসাধনার ফলে 

ব্র্মদ্ঞানে লপ্রুত হয়, তখন সেই মৃহৃত হইতেই-লই ব্র্জ্ঞ শান্তর আর 

কর্মকাণ্ডে রত হইবার প্রয়োজন থাকে না। কন্ত; ঘতক্ষণ তাহার বুধ বা চন্ত 

বদ্ধজ্ানে পারপৃত না হয়, ততক্ষণ তাহার পক্ষে কর্ম বরনীয় নহে । 'সর্বং 
খাঞ্বদং ব্রহ্ম এই িধ্বাস মর্মে মমে' উপলব্ধি না হওয়া পর্ধাস্তই কর্মকাণ্ড 

মানৃষের পক্ষে অবলদ্বনীয়। 

ইহার প.বেই ভগবান বলিয়াছেন £- 
“যামিমাং পা্পতাং বাচং প্রবদস্ত/ বিপশ্চিতঃ | 

বৈদবাদরভাঃ পার্থ নান্যদন্তীতবাদনঃ 1” ইত? 

অজ্কাল অনেকে মনে কারয়া থাকেন বে, এইখানে ভগবান" শরীফ 

বোঁদকাক্রিয়াক।ণ্ডকে 'নন্দা করিয়াছেন বিস্তু তাঁহাদের সে ধানণা ভূল । যাহারা 

আঁবপ5ৎ, বেদের কর্থবাদে রত এবং কামনাকুলতাচত্ত, আঁধকন্তু কাম্যকর্ম 

ছাড়া আর িহ:ই নাই এই কথা বলেন, কেবল তাঁহাদের সত্বন্যেই ভগবান্ একথা 

বাঁলয়াছেন। বিপশ্চিৎ শব্দের অর্থ যে ব্যান্ত বিপ্রক্ট বা দংরবতাঁ বিষয়কে 
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চয়ন অর্থাৎ সংগ্রহ নকারয়া হৃদয়ে অনুভব কাঁরতে পারে । আঁবপাশ্ংৎ অথ 
বাহাদের সে ক্ষমতা নাই অর্থাৎ যাহারা মঢ বা কৃপণ্ডিত। বেদ বিষয়ে ধাছাদের 
সম্যক জ্ঞান নাই, অর্থাৎ যাহারা কাম্যকর্ম ভিন্ন আর কিছ আছে বাঁলয়া জানে 
নাবা মানে না, সেইরূপ মঢ্ুগণকে বুঝাইতেছে। উহাদের দুটি অত্যন্ত 

ধকাঁণ। এই শ্লোকগুলিতে জ্ঞানকাণ্ডকে উপেক্ষা কারয়া কর্মকান্ডে 
চিরতরে রত থাকার বিপুণ্ধেই কথা স্লা হইয়াছে । হিন্দুরা জ্ঞানকাস্ডকে 
সাধনার শেষ পথ্যায় ঝলিয়াই জানেন । কলিযৃগ উপাস্ছিত হইবার পর অনেক 
ব্রাহ্মণ লোভবলে কাম্যকমেরি দিকে অধিক পাঁরমাণে ঝোকি দিয়াঁছলেন বাঁলমা 
গ্রীক এবং কাঁপল উভয়েই কাম্যকর্মের নিন্দা কাঁরয়াছিলেন। বৃদ্ধদেব 
কর্মকাশ্ডকে একবারে উড়াইয়া দিয়াছিলেন। 

শাক্যাসংহ সাংখাদরখনের ধারা ধরিয়া তাঁহার ধমেপিদেশগুলির বকাশসাধন 
কারয়াছলেন, এব:প সিন্ধান্ত কারবঝর শথেষ্ট হেতু মাছে । তাঁহার বাল্যকাল 
যে কঁপিলাব্তূতে কাটয়াছিল, তথায় কাঁপলের সাংখামত যে বিশেষ প্রবল ছিল, 
অনেক বশেবজ্ঞ এইরূপ অনুমান কাঁরয়া থাকেন। সংতরাং তাঁহার উপর সাংখা- 
মত যে বিশেষ প্রভাব [বগ্তৃত কাঁররাছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই । এই সাংখ্যকার 
কাঁপলও বিষুর অবতার বায়া কথত । যথা ভাগবতে-_ 

“পঞ্চমঃ কাঁপলো নাম সিছ্ধেশঃ কালাবপ্লঃতম্ 
প্রোবাচাসুরয়ে সাংখ্যং তত্বগ্রামী বাঁনণ'য়ম-01% 

ভাগবত ১।৩।১৭ 
ইহার অথ্থ-_ভগবান্ পণ্চম অবতারে 'সদ্ধে*বর কাঁপলর:পে অবতীর্ণ হইয়। 

আসার নামক জনৈক ব্রাহ্মণের নিকট কালক্রমে লযপ্তপ্রায় 'নাঁখলতত্বের 'বাঁনর্শায়ক 
সাংখ্দর্শন প্রকণ্টর্পে বলিয়াছলেন। এই সাংখাগ্রচ্হপ্রোন্ত উপদেশ অবলম্বন 

কাঁরয়া বৃদ্ধদেব তাঁহার প্রবাতিত ধ্মের বিকাশ সাধন কাঁরয়াছলেন, এর-প 
অনুগান কারবার কোন হেত আহে কি না, এই প্রবন্ধে তাহাই বিচাষ? 
বিষয় । 

* প্রথমতঃ বৌদ্ধধর্ম ঈ*বরের অংস্তত্ব সম্বন্ধে [বষেষভাবে কোন কখা বলেন 
নাই। ঈশ্বরের ভজন, পূজন বা আরাধনার কোন বিশেষ ব্যবস্থাই তান "দিয়া 
যান নাই। তান কেবল বাঁলয়াছেন যে, সাধনা এবং শীলের দ্বারা মানুষ ভবধ 
দ:খের হ'ত হইতে 'িৎ্কৃতি পাইতে পারে । কাঁপলদেবও সাংখ্যদর্শনে ঈশ্বরের 

প্রসঙ্গ তুলেন নাই। তবে চ্ধান-ভিক্ষ-সংগৃহীত সাংখ্যস্ত্র আছে--“িম্বরা- 
[সদ্ধেঃ 1৮ ঈ*বর আটসন্ধ | অথাৎ যান ছবাবা বা প্রবাণ *্বারা ঈশ্বর আছেন, 

ইহা ধসন্ধ করা সম্ভব নহে । কিন্ত; এ সূত্রে ঈ*বর নাই, এমন কথাও নাই। 

এই সতের ভাষ্যকার লিখিয়াছেন,__ঈ*বর নাই, ইহা বলা সূত্রকারের আভিপ্রেত 
নহে। তাহা যাঁদ হইত, তাহা হইলে তিনি “ঈমবরা সন্ধে” না লীখয়া “ঈশ্বরা, 
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ভাবাং” এইর.প স্পন্টকথা 'লাখতেন। যাহা আসম্ধ, তাহার যে আঁস্তত্ব নাই 
একথা বলয়ে ভুল হয়। ১৮৪৬ খক্টান্দের পূর্বে নেপ5ন বা বরুণ গ্রহটির 
আস্তত্ব সম্বন্ধে প্রমাণের অভাব ছিল। উহা তখনও ছিল, কিন্তু লোক তাহা 
জানত না। সেইরপ যাহা আঁসম্ধ বা য্যান্ত দ্বারা পাওয়া যায় না, তাহা ষে 
নই, তাহা মনে করা ভূল । এক্ষেত্রে ইহাও বলা আবশাক যে। বৌধ্ধধর্মাবলমবা 
বিজ্মানীভক্ষ-সংগৃহীত সাংখাসত্রগুলি অনেকেই প্রামাণিক বলেন না। ইরা 
ঈ*বরকুফচাধ' প্রণীত সাংখাক।রিকাকে প্রামান্য গ্রচ্ছ মনে করেন। কারণ, 
গৌপাদ, শঙ্করাচাা, উদয়াচাষ, বা৮স্পাত মিশ্র প্রতৃতত মনীযাসৎপন্ন মহাত্মগণ 

উহার ভাষ্য এবং টীকা লাখয়াছেন। উহা সর্বপেক্ষা প্রান। সেই জন্য 
ঈ«।রক্প।গষণ-প্রণীত কারিকাই অল স.ংখ্াদর্শন বালয়া গণ্য । এই সাংখ্- 
কারকাতে ঈশ্বর আসদ্ধ, এরূপ কোন্ কথ! নই বটে, কিন্তু; ঈ*বর সম্বন্ধে কোন 
প্রগঙ্গও ইহাতে নাই। উহা যেন আলোচন।ব বিধয়ীভূত নহে বলিয়াই উপোক্ষিত। 
ইহাতে মনে করা যাইতে পারে যে, কাঁপলদের অবাও, মন'সা-গোচরম" ঈশ্বর 
ব1 পরনাত্মাকে টানয়া আনয়া দাশ নক কচকাঁচ ব'ড়াইতে ইক্ষা করেন নাই । সেই 
গন্য এ দেশে নিরী*বরাঃ সাংখ্যাঃ অথাৎ সাংখাদশনননতালম্মীরা ঈশবর বাঁজত, 
এইরূপ একটা কথা আছে। 

বিজ্ঞানভক্ষসংগৃহশীত সাংখাদশনে ঈশবর আসম্ধ কেন, তাহার একটা যত্ক 
দওয়া হইয়াঙে। সেটা এই, “মৃগঠবজ্ধযোরনতরা গাবাং ন তৎসিধি” ঈশ্বর নব 
ও নহেন, বঙ্ধও নহন। অর্থাৎ তান ম্ক্ক এবং বম্ধ এই দুইয়ের কিছুই নহেন। 
এই পরস্পরাবরোধী গুণের নৌতমুলক উন্তর গ্বারা ঈশ্বরাসাছ্ধ হয় না। এ 

স্থলে সাংখ্যদর্শনের কথা আমাদের আপোচা বিষয় নহে । কাঁপল তাহার দর্শনে 

ঈ"বরপ্রসঙ্গ তূলেন নাই, ইহা রামাদের বগ্ব্ায বিষয় । 
এদকে 'হম্দুশাস্পকারগণ বালতেছেন যে-- 

“নাম্তি সাংখাসনং জ্ঞানং নাহ যোগসমমং বলন: 1” 
অর্থাং সাংখোর ন্যায় জনগভ' শাস্ল আর নাই আর যোগবলের ন্যায় বল আর 

নই। সাংখ্যদশ'নকার কাঁপল যাঁদ চাবাকাঁদর নায় নাঁস্তক হইতেন, তাহা 
হইলে আস্তক হম্দগণ কখনই & কথা বালতেন ন'। বম্ধদেব কাঁপলের 
ন্যায় সেই বাক। এবং মনের অতীত ব্রদ্ধ সম্বন্ধে বিশেষ কোন কথা বলেন নাই 

ব'লয়া বুদ্ধদেব প্রচাঁলত ধর্ম নাঞ্তিকাধর্ম,। এই সিগ্ধান্ত করা ভুল। একথা 
পরে বাঁলব। | 
কা গলদেব জীবাত্বার আঁস্তত্ব স্বীকার কাঁরয়াছেন। তাঁহার মতে প্রকাতি 

এক, কিন্ত; পদ্রুষ বহু। হম্দুশাগ্তকারগণ বলেলন. একই পরম্ঝ্মা বহংধা 
বিভন্ত হইয়া বহু জীবাত্মা হইয়াহেন। কঁপিলদেব গোড়ায় পরমাস্মাকে না ধারা 

জীবাজ্বার দওখঘয়। অর্থাৎ আধ্মাত্বক, আঁধদোবক এবং আধিভৌঁতিক দহঃখ- 
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নবৃত্তর কথাই বাঁলয়াছেন। বুষ্ধদেবও জীবের ভ্রিবধ দুখ মোচনের জন্য 
তাঁহার ধমচিন্ত প্রবার্তত করেন! সাংখ্যের পুরুষ 'নার্বকার, নি্গণ এবং 
নিত্য়। হিন্দুর মতও তাহাই ! জীবাত্মাতে 'কোনর্প গুণ ও বকারপ্রভাব 
[বিস্তৃত করিতে পারে না। তবে সেই জীবাত্বা সক্ষভৃত এবং অদৃঞ্টজ সংস্কার 
অনুসারে সংক্ষা ও স্হুলদেহ ধারণ কাঁরয়া কর্মফল ভোগ করে এইমান্ত। 
কপিলদেব বাঁলয়াছেন যে, রঙ্গমণ্ডে একই নট বা আঁতনেতা যেখন ঈ্বীয় বেশের 
পরিবর্তন কারয়া ভিন্ন ভিন্ন ব্যান্তর ভূঁমকা আঁভনয় করে, সেইরপ পুরষ 
এই সংসারে ভোগাপবর্গয়ূপ পর[ষার্থ সাধনের জন্য লিঙ্গশরী'র অবলম্বন পূর্বক 
বারংবার »হৃলদেহের সম্বন্ধ পাইয়া জন্মগ্রহণ এবং ভোগাঁদিকার্ধয সাধন করে। 
ইহাই তাহার পুরুযার্থসাধন! এইখানে কাঁপলদেব অদস্ট, জন্মান্তরবাদ এবং 
কর্মফলের আভাস দিয়াছেন। বুদ্ধদেবও এর.প অদ্টবাদ, পুনর্জগম ও কর্ম- 
ফলবাদ স্বাঁকার কারয়াছেন। ধ্দ্ধদেবও জীবের ভ্রিবধ দখাঁনবান্তর উপায় 
স্থির কারবার জন্য রাজেম্বধয পাঁরত্যাগ পূর্বক সন্্যাস লইয়াছিলেন। এ 
ক্ষেত্রে উভয়ের মতের মধ্যে বিয়কর এঁক্য বিদ্যমান 1, 

কাঁপলদেব বাঁলয়াছেন, ধর্মের ফল উদ্ধগমন বা উন্নাতি এবং অপর্মের ফল 
অধোগাঁত বা অবনাত জ্ঞানের ফল ম্যান্ত, অঙ্ঞানের ফন বন্ধন। বৃদ্ধর্দেবও 
ঠিক এ কথাই বাঁলয়াছেন। তিনি তাঁহার শিষ্যাদগকে জ্ঞানমার্গের উপদেশ 

দয়া গিয়াছেন। অহ্দগের জন্য তিনি যে সাধনপথ নরেশ কারয়াছেন, 
তাহাতে তাঁহাব এ মত বুঝা যায়! অঞ্টশশীলের অনুশীলন মান্ষকে উন্নাতর 
পথে অগ্রসর করে । তিনি তিন শ্রেণীর লোকের জন্য তিন দফা নিয়মাবলী 
কারয়া যানা প্রথম নিয়মাবলীর সাধনা করা কঠিন নহে । উহা সাধারণ নোতক 
[নিয়ম | যথা--শোৌচ ও পাবন্রতাপালন ; নিষ্ঠুরতা, লোভ এবং 1হংসাবর্জন। 
তাহার পরবতাঁ ধাপে যাহারা উঠিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে সমস্ত পার্থিব 
উচ্চাকাঙ্ক্ষা পরিহার কারতে হইবে, বিলাস, কামনা ও ফুচি বর্জন কাঁরতে হইবে 
এবং অনাবশ্যক আমোদ প্রমোদ পরিত্যাগ কাঁরতে হইবে । তাঁহারা কদ্দাচ 
অনর্থক ও ক্ষাতিকর কথা বাঁলবেন না। ইত্যাদ! সাধককে এইরূপ 'ধাপে 
ধাপে সাধনার উন্নত স্তবে উঠতে হইবে! সাংখ্যদর্শনকার বেদোস্ত কামা- 
কর্মের বিশেষ প্রশংসা করেন নাই । তিনি হীঙ্গতে বলিয়াছেন যে, বেদবাহত 
যাগষজ্ঞ প্রভীতি কাম্যকর্ম কাঁরলে যে সর্বদহঃখাঁনবাত্ত হইবে, এমন কোন কথা 
নাই; বরং দুঃখ হইবার কথা আছে; কেন না, অনেক যাগষজ্ঞ প্রভৃতি কর্ম 
[হংসাদোষে দষত । পশৃহিংসা করিয়া বজ্ঞ করিলে, যজ্ সম্পন্ন হয়, বজ্জের 
ফলে নানাবিধ গ্বগণসুখ ভোগ করা যায় বটে, কিন্তু হিংসাজানত পাপের ফলে 
কি দ্খও পাইতে হয়। সেই জন্য সংসারে আবামশ্র লুখ হয় না! 

অত এব আধ্যাত্মিক উৎকর্ষসাধন দ্বারা মৃন্তির দিকে অগ্রসর হইতে হয়। এই 
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ি 

প্রকারে প্রকৃতির প্রভাব নষ্ট কাঁরতে পারলেই ফৈধল্য বা নিবা্ণমান্ত লাও 
করা যার। বংদ্ধদেবও এ কথা উপদেশ কাঁরয়া শিয়াছেন । তানি কাম্যকর্মের 
নিশ্দা করিয়া কেবল আত্মোংকষণসাধন ছ্বার। নিবণিমাস্ত লাভ কারবার কথা 
বাঁলয়াছেন। তাঁহার শ্রুতিজ্াত যজ্ঞকার্ষের বিধানদাণী শ্রুতির নিজ্দা কারবার 
ইহাই কারণ। কারণ, উহা কৈবল/ বা মস্তি দিতে পারে না। উহার ফলতোগ 
শ্য হইলে আবার দ£ঃখঃয়ের আঁভঘাতে কম্ট পাইতে হয়। তানি নিবণিকামণ 
বৌত্ধাদগের পক্ষে কেবল আধ্যাত্মিক উতকর্ধ সাধনের উপদেশ দিয়া শিয়াছ্েন। 
আত্মা যখন গুপাধিক সৃখ-দঃথ হইতে নিমুন্ত হয়, তখন তাহার সেই অবস্হাকে 
কৈধল্য বলে। কৈবল্য অর্থে আত্মার লয় নহে । 

এখন প্রণন হইতেছে যে, বুদ্ধদেব-কথিত নিবণি কি? উহা কি আত্মার লয় 
80010114001 )1 সাধারণ লোক নিবাণ অর্থে আত্মার লয়ই বুঝেন? 
যৈমন দঁপাঁট নিবিয়া গেলে আর তাহার আঁস্তিত্ব থাকে না, তেমনই দ:হখতয়াভঘাত 
হইতে নিবৃত্ত পাইলে আত্মার আর অগ্তিত্ব থাকে না। এই ধারণাটি সত্য কি 
না, তাহাই এ স্হলে বিচার্ধয। বুষ্টদেব (নঝ1ঝমা ৭২) বাঁলয়াছেন যে, যে 
অগ্রশিখার ইন্ধন ক্ষয় পাইধাছে, তাহার অবস্হ। যেরূপ ঘটে, পাশমুস্ক আত্মারও 
সেই দণা হয় অর্থাৎ নিধণিলাও ঘটে। শ্বতা*্বতর উপানৰ্দ -ন্রঙ্ধ কিরূপ, 
তাহা নদে প্রয়াসে বালয়াছেন,-- 

পন্কলং নিথ্ষিয়ং শাস্তং [নরবদাং নিরঞ্জনম-। 
অমৃতস্য পয়ং সেতহধ দণ্েকধেনীনবানলম 0” 

অর্থাৎ ব্র্ধা ক্স, নরবয়ব, দেষশন্য, নিল্লেপ, ম্ান্তর চরম সেত; এবং 
দখ্ক্ধেন অনলের ন্যায় ( অর্থৎ যে অগ্পর ইঞ্ধন সমস্ত দ্ধ হইয়া শিয়াছে, যাহা 
হইতে আর শিখা উঠিতেছে না, সুতরাং শান্ত ) প্রতীয়মান । নৃসিংহতাপন্া, 
পনিষদের উত্তর খণ্ডের ২য় অধ্যায়ে ব্রদ্ধকে বলা হইয়াছে, ৮” 

“হ্যয়মাত্মা চিপ এব যথা দাহ)ং পুগ্ধাহাপ্ররাবকল্ছো” । ইত্যাদ,__ 
এই আত্মা বা পরমাত্মা 'বিশু*্ধ চৈতন/স্বর্প ; দাহ্য পদা্থকে দগ্ধ কারবার 

পর আগ্নর যেরূপ অবস্হা ঘটে, তদ্রুপ আবকক্ষপ, অর্থৎ বিশুদ্ধ জ্ানর্প 
শিখাহীন গণ্গণে আগর যেমন শান্ত অথচ তাপযুন্ত, ব্রক্ধও সেইর-প বিশদ 
চৈতনাময়, [নিক্ষ্িয় অথচ কর্মশন্য হইলেও শান্তশালশ। কাণ্ঠরাশ দগ্ধ কাঁরয় 
ফোঁলরার পর আগ্ন যেমন শিখাশন্য সংত্তরাং প্রশান্ত এবং দাহকাশাব্ুসম্পঃ 
অক্হায় থাকে, পরব্র্গও সেইরূপ নিত আগর ন্যায় । যাহা হউক, বাক! মনে! 
অতাঁত পরপ্রদ্ষকে বুধবার ষা বুঝাইবার ব্যর্থ চেষ্টা পারত্যাগ করিয়া কেবঃ 
এইটুকুই বাঁলতে চাহ যে, যে উপদেশ দানের জন্য বৃদ্ধদেবকে নাস্তিবমনে কর 
হইতেছে, আস্তকশ্রেন্ঠ উপানিষদও ঠিক সেই কথাই বাঁলয়াছেন। কাপলে। 
কৈবল্য এবং বুদ্ধের 'নবাঁণ একই কথ! উহার জর্থ লয় (9177101136101 
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হ। অধ্যাপক ম্যান্সমূলার এবং চাইজ্ভাস: উভয়েই বৌধ শাঙ্গ পৃঙ্খানুপৃঞ্খ- 
ভাবে আলোচনা কাঁরয়া যে যে চ্হানে “নবাণ” শব্দের প্রয়োগ পাইয়াছেন, সেই 
সেই চ্হানে বিচার করিয়া দেখিয়া এই সিত্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, নিবণি 
শব্দের অর্থ লয় হইতেই পারে না। রোকোটফ (£২০]:০%০৪) বলিয়াছেন যে, 
নিবণি একটি সংহগ্বারস্বরূপ ৷ উহার ভিতর হা আমরা সবোচ্চ, আগ্িময়, 
সংষ্টিক্ষম এবং চিরাবসরণশী অনন্ত সত্তাপ্রবাহে উপনীত হইয়া থাকি । * বুদ্ধদেব 
কোন ক্ষোন স্হানে নিবণের পর অনন্ত ও বিশংদ্ধ চৈতন্যময় স্তার সাহত মিলনের 
কথাও বালিয়াছেন। 

এ সম্বচ্ধে আর বথা তকনা বাড়াইয়া বৃজ্ধদেব সম্বন্ধে একটি হাতিবংজ্তের 

উচ্লেখ করলে ব্যাপাক্ট। বীঝতে পারা যাইবে সেই বৃত্তান্তাট এই । -এক নাবঢ় 
বন। সেই বনানীর পাশ দিয়াই এক বিস্তীর্ণ রাজপথ গিয়াছে । একদা সেই 
বনানীর পাধ্ববতাঁ রাজপথ দিয়া দুই জন সদযঃলগাব্ত ব্রা্গণ কুমার গণন 
ক'রতেঝিলেন। জখবাত্ার সহিত প্রমাঙ্গার মিলন কি উপায়ে সাধত হয়, এই 
বিনয় লইয়া তাঁহাদের উঠযের পবস্পর তক হইতোঁছিল। জীবাত্মার সাহত 

পরমাত্বার মিলনই র্ালগণাধমের চাম লক্ষা। এ দুই জন ব্রাহ্মণ কুমার দই জন 
স্বতন্ত্র অধ্যাপকের নিকট ধর্মশাস্ত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন । তাঁহাদের উভয়ের 
মধ্যে ধর্সাধনা সম্বন্ধে মতভিদ উপাস্থৃত হইতোছল। সুতরাং তকের আর 
গীমাংসা হয় না! এই সময়ে বুদ্ধদেব এ স্থানে উপ্পাস্থুত হইয়া'ছলেন। 
বুঙ্ধদেবের নাম শানঘা তাহারা দুইজনই এ বষয়াট সমাধান কাঁররা লইব'র 

জন্য তাঁহার নিকট গমন করেন । বাদ্ধদেব তাহাদিগকে অবর অহ্ার্থনা কারহা- 
চিলেন। ত্রাঙ্মণযুবক দুইটি তখন বুদ্ধদেবের নিকট তাঁহাদের তকে বিষয়টি 
জ্রাপন করেন। বুদ্ধদেব তাঁহাদিগের প্রত্যেককে জিন্াসা করেন, তোমান্দর 
অপধ্যাপকদ্বয় 'কি ব্রহ্মসাক্ষাংকার লাভ কাঁরয়াছেন ” ব্রাহ্ষণযুবকছ্বয় বলেন, “না, 

তাঁহারা ব্র্মসাক্ষাৎকার করেন নাই ৮ তখন বঞ্ধদেব কাঁহলেন, “যাহা তাঁহারা 
দেখেন নাই, যাহা তাঁহারা বৃ?ঝন নাই, তাহার সাঁহত স'ম্মলিত হইবার পদ্হা 

তাঁহারা কি প্রকারে বিয়া 1দতে পারেন)” যুবক দুইটি পরস্পর পরস্পরের দিকে 
চাহতে লাগলেন । তঘরা বৃঝিলেন যে, উহা সম্ভব নহে । তাহার পর গৌতম 

বৃদ্ধ বাঁলতে লাগলেন আকাশে এ যে সূর্য রাইয়াছেন তাঁহাকে তাঁহারা 

এবং অন্য সকলেই দৌঁঝয়াঞ্ছেন, যে স্যযকে আমরা সকলেই দোঁখতেছি, যাহার 
আলোক এবং উত্তাপ আগ্নরা সকলেই অনুঙব কাঁরতোছি, তাঁহার সাহত আমরা 
ক উপায়ে সাম্মালত হইতে পার, তাহা কি কেহ বাঁলয়া দতে পারেন ?” 
ব্রাহ্মণ বকদ্বয় কাঁহলেন, “সূর্য অত দ্রে অবাচ্থুত এবং মান;ষ হইতে সম্পর্ণে 
[ভিন্ন পদার্থ । সুতরাং মানুষের সাহত সূর্যোর লম্মেলন অসম্ভব !” তখন / 
বুদ্ধদেব বলতে লাগিলেন, “তবেই কুঝা গেল ষে, দুইটি পদার্থ সমধমী বা 
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একই ধর্মীবশিষ্ট না হইলে তাহাদের মিলন সম্ভবে না। বাঁদও মনুষ!গণ রাদ্ষের 
আকাতি বা স্থান সম্বন্ধে কিছুই জানে না, তথাপি তাহারা ব্রহ্ম কিরুপ, তাহা 
জানে। এখন জিজ্ঞাস্য, ব্রন্ধ কি দাম্ভিক, লোভী, কোপনগ্বভাব এবং অপাবন্র? 
তিনি আগ্রজয়* কি না?” ব্রাহ্মণষূবকদ্বয় উত্তর করলেন, হাঁ, তিনি আস্মজয়া 
এবং তান দম্ভ, অহঙ্কার লোও, ক্রোধ প্রভূত বার্জত ! ইহার পর গৌতম 
বৃদ্ধ বলত লাগলেন বে, “বুনে সাহত সাঁদনীলত হইবার জন্য প্রচ্তুত হইতে 
হইলে, যনকে ত:টিহগন এবং পূর্ণ কারতে হইবে । দম্ভ, লোড, ক্রোধ প্রভাত 
একেবারে বঙ্গন কারতৈ হইবে । অর্াঁং মানবাত্মাকে পরনাত্মার তৃল। কারনে 
হইবে ।” এজন্য তাঁহার ধমে তন প্রস্থ নিবম আছে। প্রথন পশ্থ নিয়নাবলী 
যাহার 'নঙ্কলগক হইতে চাহে, তাহাদের জনা । যাহারা ধামক হইতে চাহেন, 
তাঁহাঁদগঙ্ে ছ্বিতীয় প্রন্থ নয়ন পালন কারিতে হইবে । আর যাহারা পিাণ বা 
ব্র্ধে লীন হইতে চাহেন, তাঁহার্দিগকে তৃতীয় দফা ভূপ্ক নিবমাবলী পালন পূর্ধক 
সাধনা কফারতে হইবে। এই আখ্যায়কান্ট বৌদ্বধমশাস্ত্ে আজ্ঞা হীনতা 

ফেডাঁরকা মা,কাজোনাজ্ড তাঁহার বিদ্ধ এবং বৌদ্ধধরন্ণ [বষরক নবকেধ লি পব্ধ 
কারয়াছেন ' গহ্পাটি বৌন্ধধর্মশাস্ত্রে আছে (বেদ-জ্ঞানীববয়ক সংস্তে )। একেত্রে 
দেখা যাইতেছে যে, ব্াহ্মণতনয়াদগণের সহত আলোচনাকালে তান ব্র্দের অক্তিত্ব 
[বিষে কোন সচ্দ্হে করেন নাই,বরং নিবি অর্থে রন্ষে লন, ইহাই 
বালপয়াছিলেন । 

তবে এ কথা সত্যযে বুধ্ধদের পর সম্বন্ধে বিশেষভাবে কোন কথা 
বলেন নাই বাঈশ্বরের আরাধনা বা পূজা সম্বন্ধে কোন উপদেশ দেন নাই। 
সকল ধথেই ভগবানের আরাঘন,, নামকীতন অথবা ভগবনের নিকট প্রার্থনা 
করিবার কথা আছে, বৌদ্ধধর্মে তাহা নাই। হিন্দ, ধর্ণে আধকারভেদে কর্ম 
কা'ডানৃপারশ এবং ভীন্বমাগনিূসারী সাধনের পক্ষে পুজা, আরাধনা প্রীতির 
বাবস্থা আছে। কেবল জানযোগীর পক্ষে তাহা নাই । 

আর এক কথা, বুদ্ধদেব চ্বয়ং বালয়াছেন যে, তিন তাঁহার সকল কথা 
শিব্ব্ন্দকে বলেন নাই । এ কথা বোধ শঙ্ে বিশেষ ব্যাংপন্ন নাটেলী রকোটফ 
তাঁহার “বৌদ্ধধমেরি মলা গতি" নাগক প্রাসদ্ধ গ্রশ্হের ২৮ পন্ঠায় বিশেধ্ডাবে 
বাঁলয়াছেন । এক দিন চোশ্বিব এক শিংশ পাকুষ্জে বুদ্ধদেব একটি বক্ষ হইতে 
কহকগলি পত্র হাতে লইয়। কাহলেন, “আমার হাতে যে পন্গলি রাঁহয়াছে, তাহা 

সংখায় আঁত আপ: কিন্ত; গাছে যে পাতা রাঁহয়াছে, তাহা সংখ্যায় অনেক 
অণ্পক। শিশু গাছেব ছোট ছোট পাতার সংখ্যা অত্যন্ত আধক ) সেইর-প হৈ 
[ভিকগণ! আম যাহা ব্াঝারাছি, কিন্তু তোমাদিগকে বাল নাই, তাহা সংখ্যায় 
গাছের পাতাগুলির ন্যান্ত আঁধক, এবং যাহা বলিয়া, তাহা আমার হত্ত স্থিত 
পত্রগ্ঠালর ন্যায় সংখ্যায় আঁতি অপ” এ কথা সম্পৃণ সত্য যে, বৃদ্ধের 
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উপানিষদূন্ত পরমাত্া সম্বদ্ধে বিশেষভাবে কোন কথাই বলেন নাই । কিন্তু তাহা 
হইলেও আমর দোথতে পাই যে, পুগ্গলপন্নতিতে যে শ*বতবাদের কথা বলা 
হইথাছে, তাহা কার্ণ;তঃ পরখ্াত্থার উঁ্ত মান্ত। প্রজ্জাপারামিতা সূন্রের টীকাকার 
নাগাঞ্জনিও তাঁহার টাকায় বলিয়াছেন যে, “তথাগত কখনও কখনও আত্মার 
( পরমাত্মার ) আঁস্তত্ব স্বীকার কারতেন '” তান যাঁদ উপানধদন্ত বহ্গবাদ না 

মানিতেন, বা ভ্রান্তাঁসম্ধান্ত বাঁলয়া মনে কাঁরতেন, তাহা হইলে তিনি উপ্পার-উত্ত 
ব্রাহ্মণ যুবক দুইটকে ব্রন্মের সাঁহত মিলিত হইবার উপায় সম্বন্ধে উপদেশ 
[দতেননা। এ সম্বন্ধে আরও অনেক কথা বলা যাইতে পারে, কিন্তু সকল কথা 
একাট প্রবন্ধে বলা সম্ভব নহে । বোৌঁণ্ধধমে বিশেষজ্ঞ অ*বঘোষ এবং বসৃবজ্ধৃও 

বাঁলচাছেন, প্রতাক ব্যান্তই আঙ্ষার বা পরমাত্বার অপম্পণ প্রাত বিদ্বমান্র । ইহা 
[হম্দ,দগের-- 

“এক এব [হ ভ্তাত্মা ভূতে ভতে ব্যবাচ্থিতঃ। 

একথা বহুষা চৈব দশ্যতে জলচঙ্বৎ 1.৮ 

কথারই প্রা তিধবাঁন। ব্দ্ধদেব কেবলমাত্র বৌদক কর্মকাণ্ডের বিরদ্ধে বিদ্রোহী 
হইয়াছিলেন। কিন্তু বৈদিক জ্ঞানকাণ্ডে কাঁপলানদিষ্ট মতেরই অনুবতা' 
[ছিলেন। এ হিসাবে বৌন্ধধর্ম হিন্দ; ধমেরই একটি শাখা বালয়াই মনে হয়। 
[মিসেস রাইস ডোঁভডস: তাঁহার বৌদ্ধধর্ম নামক গ্রন্ছে সপন্টই বালয়াছেন যে, 
দাশ'নিকের দক দিয়া বৃম্ধদেব স্বয়ং কাঁপল এবং পতঞ্জালর উপর সম্পূর্ণ 

[নিভ'র কারয়াছেন, এ কথা জাঁম গার্ভ ও জেকবের সাঁহত একনত হইয়া বিষ।স 

কার।*%* জেকব বাঁলয়াছেন যে, সাংখাদরশনকার কাঁপল এবং গৌতম বুছ্ব একই 

ব্যাস্ত হওয়া অসম্ভব নহে । জেেকব সাহেবের এই সম্দেহটা নিতান্তই অলীক । 
গৌতম বুদ্ধের বহ্কাল পূর্বে সাংখ্দর্শনপ্রণেতা কাঁপল জন্মগ্রহণ কারয়া- 
ছিলেন। অ*বঘোষ বাঁলয়াছেন যে, বুদ্ধদেবের জন্মস্থান কাঁশল।বাস্তু সহরের 
নামকরণ কাঁপলের নামানুসারেই হইয়াছল ।** ইহাতে অনুমান হয় যে, গৌতম 
ব্চ্ধের জন্মঙ্থানে কাঁপল মতের প্রভাব আতশয় প্রবল ছিল। 

এই সকল দোখয়া শুনিয়া অনুমান হয় বে, শাক্য'সংহ প্রবাতিত বৌদ্ধধর্ম 
[হন্দ-ধর্মেরই একটি শাখা । কাঁপিলের মতের সাহত শাক্যসিংহ-প্রবাতিতত মতের 
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যে একতা আছে এ কথা বহু লোকই বাঁলয়া গয়াছেন ; সে সকল কথা এখানে 

বাহুল্য ভয়ে বাঁললাম না। এখন প্র“্ন হইতেছে, বৃদ্ধদেব জাতিভেদ মানতেন 
[ক না? তাঁহার “ধম্মপদ” পাঁড়লে জানতে পারা যায়, ভান প্রত ব্রাহ্মণের 

কোন কোন গৃণ থাকা উচিত, তাহা বাঁলয়াছলেন। তান কোথাও জাতভেদের 

[ৰরুজ্ধে কোন কথাই বলেন নাই । বরং [বাঁভব জন্মে মানুষ ধমান:সারে [বাজ 

জা?ততে জন্মগ্রহণ করে, এর্প আভাস তান দিয়হেন। প্রন্চধাট দীর্ঘ হইল 
বাঁলয়া এবার আম এই সন্বন্ধে কোন কথা বলিলাম না । তান কান্যকমেরি 

বাড়াবাড়ি দেখিয়। কর্মকাণ্ডকে বাদ দিয়া একেবারে সকলকে জ্ঞানমাগা মুখ, 

কাবার চেষ্টা করেন। হিন্দুবা বলেন, তিনি যখন ভগবানের অবতার, তখন 

[তিন অদ্রান্ত ছিলেন বটে, কিন্তু তান "পাম্মোহায় সবব্রশ্বযাম্" কর্মকাশ্ডকে 

বাদ দিয়া হিন্দ ধম'ম্বেষী লোকপ্দগকে বিপথে চালিত কারয়াছলেন। এই কম 

কা্ডকে বর্জন করিয়া তান বিষন ভূল কাঁরয়া বাঁসর়াছিলেন, সে বষষে সন্দেহ 

নাই । তান যাঁপ বেদ [বিষয়ে বিশেষজ্ঞ কোন ব্রাঙ্গণের নিকট হম্দু ধের 

গ-ঢতত্ত জানিয়া লইতে পারতেন, তাহা হইলে তানি কখনই কর্মকাণডকে বাদ 

দিতে পারতেন না । বরং তিনি উহার সংশোধন কাঁরয়া প্রবর্তিত কারতেন। 

তিনি সাধারণভাবে সমাজে প্রচলিত ব্রাঙ্গণ্য ধর্মের প্রতিক্রিয়া রূপে তাঁহার ধম 

মত প্রচার করিয়াছলেন। এই জন্য তাঁহার অধিকাংশ তক'ই বাতাসে আঁস- 

প্রনারের ন্যায় [নি্ফল হইয়াছে । তাঁহার প্রবাঁতিত ধর্ম হিন্দ; ধর্মেরেই একাঁট 

শাবা মাত্র ছিল। উহা জ্ঞানকান্ডকে সাধারণের উপযোগী সরল কাঁরৰার একটা 

[নঙ্ফল প্রয়াস মাত্র! উহা তদানীন্তন কর্মকাণ্ডনাতর সত্বল, আড়ঙ্বন বহধ্ন 

এবং অঙ্গ হন ব্রা্দণ্ধ্ের প্রাতক্রিরা (2০৪০৫০৪) রুপে আঁবভূঁতি হইয়াছিল । 

উহা স্রতম্ত্র ধর্ম নহে। ইহা সমগ্র ্রাহ্মণা- ধরেও প্রাতিকিযাস্বরংপ উদ্ভূত 

হয় নাই 

স্পা শা সপ 
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বৌদ্ধ ধর্ধ 

এখনও একটু আছে 

হুর প্রসাদ শাস্ত্রী 

পাঠানেরা তিন চার শত বৎসর ভারতবর্ষে রাজত্ব কাঁরয়া গ্িয়াছেন। তাঁহারা 

জানিতেন না যে ভারঠবষে" বৌদ্ধ বাঁলয়া একটি ধর্ম ছিল। মোগলেরা দশ 
আড়াইশ বৎসর ভার বে রাজত্ব কারয়া গিশাছেন। তাঁহারাও জানতেন নাযে 

ভারত বর্ষে বৌদ্ধ বাঁলয়। একটা ধর্ম ছিল । ইংরাজ রাজহেন প্রথমেও সে কথা 
জানা িল না। ইউ!রাপীয়েরা জানিতেন যে সিংহল, বমাঁ, শাম, প্রভাতি দেশেই 
প্বাজ্ধ-ধম' চালিত, --সে ধর্যের ভাষা পাল, ধর্ময জকেরা ভিক্ষু, বিবাহ করেন 
না,__ইত্য।দ ইত্যা ! ১৮১৬ সালে নেপালের সঙ্গ ইংরাঙ্গের সাঞ্ধ হয়, 

সেই সান্ধর বলে ইংরা দর: নেপালের রাজপানীতে একজন রোঁসডেন্ট রাখেন) 
হঞ্জসন সাহেব বহন সেই কোঁসিডোন্নির দান্তার থাকেন, পরে তিনি রোসিডেন১ও 

হন। তিনিই সব্প্রথন ভারতবর্ষে এক নূতন রকমের বৌদ্ধধম দোখতে পান। 
১৮২৬ সালে তাঁহার পাণ্ডত অমতানন্দ 'ধর্মকোষ সংগ্রহ' নামে একখানি বৌদ্ধ- 
গ্রহ সংস্কতে লাখয়া হজসন সহেবের হস্ত অর্ধ করেন। হজসন সাহেব 

বৌদ্ধধর্ম ও নেপাল সম্বন্ধে ষে সকল পুস্তক 'লাখিয়াছেন তাহার অনেক 

মালমসলা এই সংস্কৃত পঞ্ঙক হইতে সংগ্রহ করা । 

হজসনের পংগ্তক পড়িয়া লোকের 'বিবাস হয়ে যে, মহাযান নানে একপ্রকার 
বৌদ্ধ-ধ্ বহকাল ধাঁরয়া ভারতবর্ষে চাঁলতোছিল এবং ভারতবর্ষ হইতেই সেই 
ধর্ম চীন, জাপান, কোরয়া, মা ধরিয়া, মঙ্গোলিয়া প্রভীতি দেশে ছড়াইয়া পড়ে-- 
ক্রমে চীন ও তিব্বতে বৌঁশধধম সংক্তস্ত অনেক সংস্কত পুস্তকের তজমা 
দেখিতে পাওয়া যায় ; তাহাতে লোকের আগ্রহ আরও বাঁড়য়া ওঠে । হঙ্জসন 

সাহেব বৌধ-ধমর আনক সংস্কৃত পথ নকল ক্যাইয়া কলিকাতা, পাঁরন 
ও লম্ডন নগতে পাঠাই দেন নেপাল রেসিডেসর আর একক্ন ডাক্তার, রই) 

সহেব অ:নকগ্ীল ত্যসপাতার ও কাগজের বৌদ্ধপতীথ সংগ্রহ কারয়া কোম্পুস 
ইউনিভাসণটকে দেন: 

হজসন সাহেব কাঁদকাতায় ষে সকল পথ দেন, রাজা রাজেন্দুলাল মর 
১৮৭৮ সাংল তাহার ক্যটাসগ্ লাথিতে আরছ্ড করেন: এক সময় তাঁহার পাড়া 
হয়; তান আমাকে তাহ:র সাহায্য করিতে বলেন। আগিও সাধ্যান্.সারে তাহার 
সাহাধা কাররাছলাম। ১৮৮২ সুলে তোাহ।র ক)টালগ বাহর হয়। উহার 



বৌদ্ধধর্ম ২৯ 

লাম 1ব6চ581686 990015158 [61800 1 ঠিক এই সময় বেস্ডন 
(9554511) সাহেব কোদ্রিজে যে প্ণীথগলি দিয়াছিলেন, তাহার কাটালগ 
ক'রতোছলেন। তাঁহার ক্যাটালগ ১৮৮৩ সালে বাঁহর হয়। কাটালগ বাহ 
করার পরই তিনি একবার ভারতবর্ষে আসেন এবং নেপাল বেড়াইয়া যান। তিনি 
কাঁলকাতা আসলে আমার সাঁহত তাঁহার আলাপ হয়। | 

আমরা অনেক সময় আশ্চর্যা হইয়া যাইতাম যে, এই যে এত বড় বৌগ্ধ-ধর্ম, 
যাহা বাঙ্গালা বেহার হইতেই চারাদকে ছড়াইয়া পাঁডয়াছিল, বাঙ্গালায় তাহার 
কোনও চিহ দোখতে পাওয়া যায় না। তিনি চলিয়া গেলে মামি মনে মনে স্হির 
কার, বৌদ্ধ-ধর্ন বাঙ্গালায় ক রাঁখয়া গিয়াছে খেখজজ কাঁরতে হইবে। এমনি 
দেখিলে ত' বোধহয় কিছুই বাখিয়া যায় নাই। বেহা'র তবু ভাঙ্গা বাড়ীগুলি 
আছে, বাঙ্গালায় তাও নাই। এই সময় বঙ্গবাসীর যোগেনবাব্ ঘনয়ামের 
ধমমঙ্গল প্রকাশ করেন। সে বইখানা পাঁড়য়া মনে হয় যে ধর্মপূজাই হয় 
ত' বৌদ্ধধর্মের শেষ অবস্হা । ধমঠাবুর ব্রহ্ধা বিফ; মহেখ্বরের উপর, 
তাঁর পুরোহত ডোম, রাঙ্গণের সঙ্গে ধমমঙ্গলের সম্বন্ধ বড় বেশী নাই। তখন 
ধমঠাকুরের পূজা দেখিতে বড় ইচ্ছা হয়। 

পাটদালর নিকট সং'যাগাছি গ্রামে এক ময়রার বাড়ী “ম'ঠাকুর আছেন শ্নিয়। 
দেখতে যাই। ঠাকুর খুষ জ্ঞাগ্তত, তশাব কাছে মানং করিলে সব রকম পেটের 
অস*থ আরাম হয়। রথের মতন থাক্ থাক্ করা এক [সংহাসন, তাহার উপর 
ঠাকুর আছেন। ঠাকুর একখানি কাল পাথর বাঁলয়া মনে হইল, পাথরে ঘেন 
পিতলের 77127-9১০৫77 বসান আছে, সেগৃলি ঠাকুরের চোখ । ভাস্তভাবে 
ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া কিছ, পূজা দিয়া ময়রাকে জিজ্ঞাসা কালাম, “বাপ,, 
তম কি মন্রে ঠাকুর পুজা ঝাঁরয়া থাক ও ঠাকুরের ধ্যানকি / অনেক পাঁড়া- 
পাঁড়র পর সে ধ্যানের মন্ত্্ট বালল , মন্তা্ট এই-- 

যস্যান্তো নাদিমধ্যো নচ করচরণং নাস্তিকায়ানদানং 
নাকারং নাঁদর্পং নাস্তি জম্ম » যসা। 
যোগীল্দবো জ্ানগম্যো সকলজনাহতং সব'লোটককনাথং 
তত্ব" ত% নিরপ্তনং মরবরদ পা নঃ শূনামতি%।। 

আবার শহীনলাম মুকাঁসমপাড়ার কাছে জামালপুরে এক ধমঠাকুর আছেন। 
তন বড় জাগ্রত, যে যা মানং করে, সে তাহা পায়। ঠাকুর ঝড় র.গী, কোনরূপ 
তা হইলে হঠাৎ মন্দ কাঁরয়া বসেন। যান চালাধরে থাকিতে ভালবাসেন, 
কেহ কোঠাঘর কারয়া দিতে চাঁহিলে তাহার সব'নাশ হইয়া যার। তানি 
যেখানে বাঁসয়া আছেন, তাহার মাথার উপর টালে খড় কখনই থকে না। টৈশাখ 
মাসে পৃর্ণিমার দিন তাঁহার ওখানে খেলা হয়, সে মেলায় ১০০০/১২০০ পাঠা 
পড়ে, অনেক শয়ার ও মুশ্ীঁও পড়ে। আগে সামনেই শয়ার মুগ বলি 



৩০ বদ্ধ ও বোদ্ধ 

হইত, এখন মণ্দিরেয় পিছন দিকে হয়। এই সকল শাানয়া জামালপুরের 
ধর্মঠাকুর দোখবার জন্য বড়ই আগ্রহ হইল । জামালপুর গেলাম ; গিয়া দোখ 
সামনে দাওয়ার চালে অসংখ্য ঢিল ঝুঁলিতেছে ; ন্যাকড়ার ফাল, কাপড়ের পাড়, 
পাটের দড়ী, শনের দড়ী, নারকেল দ়ী প্রভীতিতে ঢিল ঝোলান আছে । কেহ 
কিছ মান কাঁরলে, একট চিল ঝূলাইয়া আসে এবং মনোরথ পর্ণ হইলে 

[িলাট খুলা লয়। আঁ অনেকক্ষণ মাঁম্দরের চারাদকে ঘারয়। বেড়াইলাম ; 
আমার বোধ হইল মাম্দরের পিহনে একটা স্তপ ছিল--তাহার গোল তলাঠা 

মান্ত পাঁড়িয়া আছে। তলা একেবারে মাটির সমান। মাঁঞ্দরের পশ্চিম দাক্ষণ 
কোণে একটা প্রকাণ্ড মনসাসজজের গাছ, গাছের দুটা ডালের মধ্যে একথানা একটু 
পাঁলিসকরা পাথর । 'গ্জগাছের দুটা ডালের মাঝখানে পাথরখানা অনেক দিন 
আগে রাখা হইয়াছিল _তারপর ডাল বাঁড়য়া উাঠয়াহে--দহগদক হইতে পাথর- 
থানাকে চাঁপয়া ধাররাছে । অনেক টানয়া পাথরখানা বাহির কারলাম--দোঁখলাম 
উহাতে একটি বড় কাঁরকুঁর করা ৬/ লেখা আছে। এইরূপ ৬$ই প্রায় ১৩০০ 
বংসর প্কে বোৌদ্ধািরাত্রর চিহ্ন ছিল । মাম্দরের দাঁফণ-পূবে একটা প্রস্কান্ড 
গাছ। আসশেওডর বনের মধ্যে একখানা পাথর পাঁড়য়া আছে। পাথরখান। 
তুলয়া লইয়া দোঁখলাম উহাতে একটি নাগকন্যার মৃর্ত। কন্যার মাথার উপরে 
কয়েকটি নাগ ফণা ধাঁরয়া রাহয়ছে। ইহাকে মনসার মতি বলা যাইতে 

পারে। 
শাম থাকতে থাকতেই একজন জীর্ণ শী ব্রা্ধণ অসয়া মণ্দিরের ছবার 

থুঁললেনা আম দেখিলাম একট মাটর বেদীর উপর একখান পাথর বসান। 

উঞ্কার গাথরের মত উহা চক-চক কাঁরতেছে। ব্রাহ্গণের অনুমতি লইয়া আম 
ঠাকুরের কাছে কোষাকুষি লইয়া সন্ধ্যা কাঁরতে বাঁসলাম এবং এই সুযোগে ঘরের 
সব [জানস দোথয়া লইলাম। ব্রাহ্গণ সিকা হইতে এক বড় হাঁডী পাঁড়'লন, 
তাহ। হইতে প্রায় সেরখানেক চল বাহির কারূলেন এবং ধুইয়া একখানা বড় 
থালে রাখলেন। এটি তাঁর £নবেদ্য। নৈবেদোর চারদিকে কিছু কিছ; 
উপকরণ রাখলেনা পরে আঙ্কুল দিয়া নৈবেদাটি দুই ভাগ কারয়া কাটলেন। 

এইরূপ ক'টায় নৈবেদের মাথাঁটও দুই ভাগে কাটিয়া গেল_দখন তিনি সেই 
দুই মাথায় দ1ট সন্দেশ বসাইলেন। আম জিজ্ঞাসা কাঁরলাম, “মহাশয়, ও কি 
কাঁরলেন? নৈবেদয দু'ভাগে কাঁটিলেন কেন 2" ব্রাহ্মণ উত্তর কাঁরলেন, “ইনি 
ধর্মঠাকুরও বঠেন শিবও বটেন। তাই এক নৈবেদ্য দুই করা হয়।” আর 

[জিদ্রাসা কারলাম “ক মম্তে নৈবেদা উৎসর্গ করেন?” তান বাঁললেন, 
“শবার় ধর্মরাজায় নমঃ” আম তাহাকে ধঠাকুরের ধ্যান পাঁড়তি বললে 
1তাঁন বালল্নে, “আন জান না, যাঁর ঠাকুর তান জানেন, তান এখন এখানে 
নাই, আমার উপর ভার 'দিয়া দয়াছেন,--আ'ম যাহা জানি তাহাতেই পূজা কার ।” 
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শুনলাম ঠাকুর একজন গোয়ালার ছিলেন! সেই পুজা অর কারত, কি 
ঠাকুর যখন জাগ্রত হইয়া উঠলেন তখন ব্রাহ্মণের গ্রাম, ত্রাচ্ষণেরা গোয়ালার হাতে 
ঠাকুরের পা দিতে ইতঙ্ততঃ করে দেখিয়া, গোয়ালা একজন দংদশাপতর 
ব্রা্ষণকে পূজার 'নিষন্ত কারলেন। সে প্রথম প্রথম ব্রাঙ্গণেরই পজা দিত, 
পরে অন্য জাতেরও পূজা দিতে লাগল। কিজ্ঞু শয়ার ও মৃগী: বাঁলর সগয় 
সে আসত না, মানগওয়ালারা ছোট শ্াতের পণ্ডত লইয়া আসত । ক্রমে 
গোষালার বংশ লোগ হইয়া গেল । রা্গণ্রো প্রবল হইয়া উঠল, এখন ঠাকুর 
তাঁদেরই _তাঁহার। সব হিহ্দুর আচার-ব্যবহার আরম্ভ কারয়াছেন। আম যে 
সময়ের কথ! ব'লতোঁছি উহা ইংরা্খ ৯৩ কি ৯3 ঠালে। ৯৮ কি ৯৯ সালে 
আর একবার যাই । সেবার দোঁখ ধর্মঠাকুর মাটির বেদীতে মার নাই । তাঁহার 
নীচে বেশ একটি পাঁরছকার বড় গোৌরাপট্র হইয়াছে । 

ক্রমে অনুসন্ধান করিতে কযিতে শানলাম কাঁলকাতা সহরেয় নধ্েই অনেক 

স্থানে ধমঠাকুরের ম্দিয় আছে । তাহার মধ্যে ৪৫ নং জানবাজর রোডের ধর্মঠাকুর 
থুব প্রবল! তাঁহার একটি একতলা মান্দর আছে, মান্দরের সামনে বাবাচ্দা 
আছে; বা ম্দার নীচে উঠান আছে ; উঠানের পর রেলিং আছে । নিংহাসনখান 
অনেক থাকের উপর | ধর্মঠাকুরের আসন সকলের উপর । তাঁহার নীচে থাকে 
গণেশ ও পঞ্টান্দ । গণেশ ও পঞ্চানন্দের নীচে তিনথানি পাথর, মাঝের খানি 
একটু ছোট বোধ হয় শ্রিক্ত্রের ম্ার্ত | এই তিনখানর নীচের থাকে শখতলা ও 
ষ'ঠ%, আর ঘবের কোণে জহরাসংর - প্রকান্ড মণর্ত ভিপ্দ ও ধঘাশর । ধর্মঠাকারর 
চোখ আছে এনং সেই িনথানি পাথরেরও চোখ আছে। ধমঠাকুরের মানং 
কারলে অনেকে পঠাও দেয়, কিন্তু পাঁঠাবালর সময় ধমঠাবুরের সাদনের 
কপাটখান বন্ধ কারধা রাখতে হয়, কারণ ধমঠাকুর পরম বৈষব, মাংস খানও 
না প্রাণী-হংসাও চান না। কিন্তু পণ্চনন্দ বড় মাংসাশী- তান যেমন মাংস 
থান তেগাঁন মদও খান ! তালতলা লেন নিবাসী শ্রীধ-স্ত বাবু হরিমোহন দে 
এই ধমঠাকুরের মানৎ কাঁরয়া আপন সংসারের শ্রীবাঙ্ধিসাধন কাঁরয়াছিজেনা 

গভনই ধম'ঠাণুরের মন্দিরের মেরামত কাঁরয়া “দয়াছেন, সৌণ্ঠব করয় 'দিরাছেন। 
পূজা আণ্দর ব্যবস্থাও তিনি করেন। ধমঠাকুরের পূজার একজন বণরাদ্ধণ । 
বসন্ছের 'চাকংসা ও শীতলার পূজা কারগ্রা তান বেশ সঙ্গাতিপন্ন হইয়াছেন। 
হরিমোহন বাবুই আমাকে তন্ন তন্ন কারয়া মাণ্দরাঁটি দেখইয়াছিলেন। 

পঞ্চানন্দের মদ্য পান ও ধংস আহারের সম্বন্ধে তান খাললেন ধমঠাকুর যে কেন 

এ মাতালটাকে সঙ্গে রাখেন জান না। ওটার কিন্তু ক্ষমতা খুব “যে মা ধরে 
সে তাই পায়। কন্তু ওটা মাতালের একশেষ | একাঁদন একটু মদ কম দেওয়া 
হইয়াছিল । সেইদন হতে আর ওকে খু'ঁজিয়া পাওয়া যায় না। নিকটস্থ সকল 
স্থান তয় তন্ন কাঁরয়া খোঁজা গেল, কিছুতেই পাওয়া গেল না। অনেকে 
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পণ্ঠানচ্দের পূজা না হওয়ায়, নিজেয় আহারাি বম্ধ করিয়া দিল । শেষ একদিন 
একজনকে স্বন দিলেন, 'আ'ম জানবাজারের চৌমা্ায় শঃশড়র দোকানের একটা 
মদের জালার ভিতরে পড়ে আছ ।' তখন ঢাকঢোজ বাজ্াইয়া জালার ভিতর 
হইতে তাঁহাকে বাহির করা হইল। মহাসমারোহে তাঁহাকে আবার ধর্মমঙ্দিরে 
স্থান দেওয়া হইল । হ'রিমোহনবাবু গদগদ ভাবে বলিলেন, 'সেইদিন হইতে 
মহাশয়, আগ র জন রেজ এক বোতল মদের ব্যবস্থা করিয়া দয়া, যেন 
আর না প।লায়' । হারমোহন বাবুর গদগদ ভাব দোঁখয়া শামি বাস্তাঁবক বাস্মত 
হইয়া গিয়।ছিলাম । 

'লরাম দের শ্ট্রটেও একটি ধর্মঠাকুর আছেন। কিন্তু সেখানে শীতলাই 
প্রবল। একটু বিশেষ মন দিয়া না খুলে ধ্মঠাকুবকে দোঁথতেই পাওয়া 
যায় না। 

এইয়প নানা জায়গাখ ধম ঠাকুরের নানা মাঞন্দর দোখয়া ধর্নঠাকুর যে বোগ্ধ- 

ধর্মেরই অবশেষে তাহা মামার বেশ বিন্বাস হইল । কিন্তু আমার বিঝাস হইলে 

ত' হয় না। অন্যকে ত' বোঝান চাই। সুতরাং আম আমার সুযোগ্য 

দ্রমণকারী পণ্ডিত রাখালচচ্দ্র কাব্যতীথ" ও বিনোদাবহারণ কাব্যতগর্থ দুইজনকেই 
ষে যে স্থানে ধম্মঠাকুরের বড় বড় মণ্দির আছে, সেই সেই স্থানে পুঁথি খোঁজার 
জন্য পাঠাইয়া দিই। তাহাদিগকে বাঁলিরা দিই, 'যাঁদ হাকগ্দ পুরাণ পাও বা 
ময়ূর ভট্ের ধর্মমঙ্গল পাও, আঁত শবশ্য কাঁরয়া লইয়া আসবে; এবং কোন 
প্রীসম্ধ মান্দর দোঁখলে মাঁ্দরের ও মান্দিরের দেবত।র বিববণ লাখয়া আনবে । 
রাখালচচ্দ্র বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত শলপ নামক স্থানে গিয়া দেখেন যে ধথেরি 
মঞ্দিরে রীতিমত ধ্যানস্হ বৃদ্দের মূর্ত রাহয়াছে । [বিনোদাবহারা ময়নায় ষাইযা 

খলর দেন যে ধমের মান্দরে পূর্বে ।তনাট জানস ছিল। একখানি পাথর, 
একটি শঙ্খ ও ধমঠাকুর। পাথরাটি আর পাওয়া যায় না, শঙ্খাঁটও আর দেখা 

যায় না- কেবল ধমঠাকুরই আছেন ; ধ্মঠাবুর দেখিতে কণ্চপের মত) ইহার 

পর লীযশ্ব রাখালচন্দরু একখানি পূশীথ সংগ্রহ করিয়া লইয়া আসেন- উহার 
নাম 'ধর্মপৃজাবাধ । আমার এখনকার সংযোগ্য সহকারা শ্রীষ্যন্্ বাব 

ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় এ পঞ্তকখান ছাপাইতেছেন ৷ পগ্তকথখানি পাঁড়লেই 
বেশ বুঝা যাইবে ধমঠাকুর শিবও নন, বিষ্কও নন, ব্র্ধাও নন, কারণ ইহারা 
সকলেই ধম্মঠাকুরের আবরণ দেবতা । ই'হাদের ধ্যান, পূজ। ও নমস্কারাঁদর 
ব্যবস্থা স্বতন্ত্র আছে। ধ্মঠাকুর ইহাদের ছাডা; ইহাদের চেয়ে বড়। 
ধম'ঠাকুরের শান্তর সাম কামিন্যা। বঙ্গলুকানদীর তীরে ইহার প্রথম আঁবভাব 
হয়। আমি ব্লুকানদীর তীরে বড়ওয়ান গ্রামে এই ধমঠাকুরের মন্দির দেখিতে 
গয়েছিলম। এককালে ধর্মঠাকুরের খুব বড় মদ্দির হিল! ভাঙ্গা মান্দিরের 
চিহ এখনও অনেক জায়গায় আছে । এখনকার মাঁশ্দর'টি একটি প্রকাণ্ড একতল। 
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ঘর; সামনে একটি বড় নাটমশ্দির ৷ মাচ্দরের আধকারী একদন স্তীলোক, মৃখাী 
পাল্ডত, সাধৃভাষায় নাম [যাক্ষদা। তান জাতিতে ডোম-- নিজেই প্জা 
করেন; তবে পাল-পার্ণে একজন বাকরণক্ঞানা ডোমের “াশ্ডিত লইয়া 
আসেন। তিনিও “যস্যান্তো নাদমধ্যো” ইত্যাদ মন্যে ধমঠাকৃরের পূজা করিয়া 
থাকেন। 

ধ্মঠাকরের মৃতি' কচ্ছপের ন্যায় । এইটি বুঝিতে হইলে বৌন্ধধর্মের 
অনেক কথা বুঝিতে হয় । বৌগ্ধদের [তিনাট রত ছিল। তিনাটই উপাসনার 
বস্তহ-বৃদ্ধ। ধর্গ ও সঞ্ঘ। বৃদ্ধ বলিতে শাকাসিংহ বুঝাইত, ধর্ম 
বাজতে গ্রচ্ছাবলী বুঝাইত এবং সঙ্ঘ বাঁলতে ভিক্ষুমণ্ডলী বৃঝাইত। কোন 
কোন সম্প্রদায় বৃদ্ধকে প্রথম স্থান না দিয়া ধর্মকেই প্রথন স্হান দতেন। 
তাঁহাদের মতে তির হইত 'ধর্থবৃদ্ধ ও সত্ঘ' | রুমে ধর্ম বলিতে স্তূপ 
বুঝাইত » প্ব" পর্ব প্রবন্ধে দেখাইয়াছি ষে মহাযান মতে শাকাসংহ কেবলমা 

লেখক হইয়া দাঁড়াইয়া্ছেন _াররহের মঝো তাঁহার স্হান নাই। সেখানে ধ্যানী 

বুদ্ধেরা আসিয়া উপাস্হত হইয়াছেন। এই সকল ধ্যান) বৃদ্ধ অনাঁদ ও অনন্ত । 
ধানী বদ্ধগণের মশ্দির রুমে স্তৃপের গায়েই আসিয়া উপাগ্হত হইল। অর্থাং 

ধর্ম ও তথাগত এক হইয়৷ গেল। স্ত্পের গায়ে কূলুঙ্গী কাটা হইতে লাগল । 

পূর্বের কূলুঙ্গীতে অক্ষোভায বাঁসলেন পশ্চিমে আমতাভ, দক্ষিণে রয়সম্ভব, 

এবং উত্তরে আমোঘাঁসাদ্ধ। প্রথম ধ্যান বৃদ্ধ যে বৈরোচন তিনি স্তুপের ঠিক 

মধ্যস্হলে থাঁকতেন। এইরপ চাঁরাট কুলুঙ্গীওয়ালা স্তূপই অধিক দোখতে 
পাওয়া যায়। িছুকাল পরে প্রধান ধ্যানী বুগ্ধকে এর্ূপে লুকাইয়া রাখা লোকে 

পছন্দ কারল না। দাক্ষণ-পূর্ব কোণে আর একটি কুলুঙ্গী কাঁরয়া সেইখানে 
তাহার স্হান কাঁরয়া গদল। পাঁচটি কুলুঙ্গীওয়ালা স্তপ দেখিতে ঠিক কচ্ছপের 
মত হইল। আমাদের ধর্মঠাকুর কচ্ছপাকাত । সুতরাং তান এই শেষকালেব 

স্তৃপেরই অনুকরণ । স্তূপ আবার ধমের প্রীতিমর্তি। সুতরাং স্তৃপ, 
ধর্ম, এবং কচ্ছপাকৃতি তিনই এক হইয়া গেল। ইহাতেই মনে হয় 
কচ্ছপাকাতি ধমঠাকুর পণ্চ ধ্যানী বৃদ্ধের ম্?তর সাঁহত ধর্মমৃর্তির স্তুপ- আর 
কেহ নহে। 

এখন জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে--সম্ব কোথায় গেল? মহাযানে সং 
বোঁধসত্ও রূপ ধারণ কারয়াছিলেন। অনেক বোধিসবেবর স্বতল্ম পূজা হইত ! 
এখন ভদ্ুকষ্প্ চাঁলতেছে । এ কঞ্গে আমতাভের পাল। । আমিতাভের বোধসত্তধ 
অবলোকিতেনবর, তিনিই কর্তা, তিনিই জগৎ উদ্ধার করতেছেন, তাঁর সহমত 
সহন্র নাম, তাঁর সহস্র স্বতন্ত্র মন্দির আছে । গ্ত্প হইতে তাঁহাকে এখন পৃথক 

কাঁরয়া লওয়া হইয়াছে-ন্লিরয় এধন আর নাই। মানু ধর্ম ঠাকুর আছেন। এ 
যে বিনোদাবহারা বালয়াছেন যে মগ্ননায় পূর্বে একখান পাথর, ধর্মঠাকুর ও শঙ্ 

৩ | ট 
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পাওয়া গিয়াছিল। পাথর লোপ পাইয়াছে অর্থাং ন্রিরত্রের বুদ্ধ লোপ পাইয়াছেন। 
শতখও নাই অর্থাৎ সম্ঘও নাই । আছেন কেবল ধর্মঠাকুর--কস্ছপাঠীত ! 

নেপালে প্রতোক বিহারে ফটকের কাছে দেখবে, এক একাট হারীতর 
মান্দর। হারীতিই বসন্তের দেবতা, আমাদের দেশের শীতলা। বিহারবাসী 

বৌ'ধাভক্ষুরা শীতলাকে বড় ভয় করতেন, সেইজন্য তাঁহারা হারীতিকে পূজা না 
দয়া, বহারে প্রবেশ কাঁরতেন না। আমাদের এখানেও ধমঠাকুরের সাহত 
শীতলার খুব ধনিষ্ঠ সম্ব্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। যেখানে ধমঠিকুরের মান্দর 
সেইখানেই প্রায় শীতলা । 

গণেশ ও মহাকাল নেপালে বৃদ্ধ মান্দরের দ্বার-দেবত। ৷ যেখানে বুদ্ধের 
মান্দর, মান্দরের মধ্যে হোট চৈতাই থাকুক বা শাক্াঁসংহের মূততিই থাকুক _ 
বারের একাদকে গণেশ, একাদকে মহাকাল। নেপালে দহ'জনেই মাংসাশী, 
দু'জনেই মাতাল । বাঙ্গালায় মহাকালের জায়গায় পণ্ানন্দ হইয়াছেন। বাঙ্গালায় 
গণেশ মাংস থান না, কিন্তু পঞ্গানন্দ বড় মাংসাশী। হরিমোহনবাব্ পঞ্সানন্দের 
ষে বিবরণ দিয়াছেন তাহা প-বেই বিয়াছি | 

তারপর ধনঠাকুরের চোখ । এখন ত লোকে 59506850606 দিয়া 
ধমণ্।হুর ও শীতলার চোখ তৈম্নার কারয়া থাকো! কিন্তু চোখ স্তপের একটা 
অঙ্গ । স্তূপের গোল শেষ হইয়া গেলে তাহাব উপর একটা চৌকা জানিস 
থকে। তাহার চাঁরাদকেই দুইটা কাঁরয়া চোখ থাকে । তথাগত প্রাতঃকালে 
উাঠয়াই একবার চারটি দিক অংলোকন কাঁরতেন। তান চক্ষু হইতে শ্বেত, 
ন'ল, পাঁত, লোহত প্রভাত নানা বর্ণের রাঁন্ন ঝাঁহির কাঁরয়া ব্রিসাহম্র মহাসাহ্ু 
লোকধাতুর অন্তপর্যযস্ত অ্লোকন করিতেন! সেইজন্য এই 'ন্রপাহজ্র মহাসাহঙ্্ 
লোকধাতুর নাম অবলোকিত । সঙরাং স্ত্পের গোলাদ্বেরি উপ্র চারাঁপকে চার 

জোড়া চোখ থাকাই উাঁচত । এখনকার ধধ্নথাকুরেরও সেইজন্য অনেক চক । 
ইহাতেও ধর্মঠাকুরকে পুরাণ বৌদ্ধধমেরি শেষে বালগ়া মনে হয়। 
(আমরা শাক্যাসংহের মতাবলদ্বীদগহুক বৌদ্ধ বাঁলয়। থাকি, কিন্তু তাহারা 

আপনাঁদগকে কি বালত? তাহারা আপনাদিগকে সম্ধমী বলত এবং আপনাদের 
ধম'কে সন্ধ্ম বলিত। অনেক জায়গায় দ ও ধ-য়ের যে সংযুক বর্ণ তাহার 
পাঁরবতে“ শুধু ধ বালত। অশোকের শিলা লাগতে বৌম্ধ-ধমেরি নাম সধর্ম। 
অনেক সংস্কৃত পুঞ্তকেও উহার নাম সধর্ম। রামাই পাশ্ডত ধর্মঠাকুরের পূজার 
পদ্ধাত [লাখয়া গিয়াছেন। [তানি নিরঞ্জনের উদ্মা নামে যে ছড়া খয়াছেন 
তাহাতেও ধর্মঠাকুরের পৃজকাঁদগকে সধর্মী বালয়া গ্িয়াছেন। সুতরাং রামাই 
পশ্ডিতও মনে কারতেন যে, ধমঠাকুরের পূজা ও বৌদ্ধধর্ম এক । ছড়া? পরে 
দেওয়া গেল। এ ছড়া পাঁড়লে আরও বোধ হইবে যে ধর্মঠাকুবের পূজা বৌধ্ধ- 
ধমের ন্যায় ব্রান্মণবিবোধী ধর্ম। কারণ ছড়ায় বাঁলতেছে “ব্রাহ্মণেরা অত্যন্ত 
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অত্যাচার করাতেই সধমাঁরা ধমঠ্াকুরের কাছে প্রার্থনা করে আপাঁন আমাদের 
আপদ উদ্ধার করুন| ধর্মঠাকুর অমান মহসলমান ম্যার্ত ধারণ কাঁরয়া 
ব্াহ্ণদিগ্রকে জব্দ করিয়া দিলেন” 

শীনরগনের উত্মা। 

জাজপুর পুরবাঁদ সোলসয় ঘর বোদ 
বেদি লয় কর লয় দংন। 

দক্ষিণা মাগিতে যায় যার ঘরে নাহ পায় 
শাঁপ দয়া পোড়ায় ভূবন ॥ 

মালদহে লাগে কর না চিনে আপন পর 
জালের নাইর দশ পাস। 

বোলিম্ঠ হইল বড় দশাঁবশ হইয়া জোড় 
ধমকে কর এ নাশ ॥ 

বেদে করে উচ্চারণ বের্যায় আগ বনে ঘন 

দেখিয়া সভাই কম্ফমান। 
মনেতে পাইয়া মর্ম সবে বলে রাখ ধর্ম 

তোমাবনে কে করে পারতাণ। 
এইর্পে 'দ্বিজগণ করে 'হষ্টি সংহারণ 

ণে বড় হইল অবচার । 
বৈকৃণ্ঠে থাকিয়া ধম মনেতে পাইয়া মর্ম 

মায়াতে হইল অন্ধকার ॥ 
ধর্ম হইল যবনরুপী মাথায়েতে কাল ট্যাপ 

হাতে শোভে তাঁরুচ কামান। 
চাঁপয়া উত্তম হয় ন্রগ্বনে লাগে ভয় 

খোদার বাঁলয়া এক নাম ॥ 
নিরঞ্জন নিরাকার হইল্য ভেষ্ত অবতার 

মুখেতে বলেন দম্মাদার | 
যতেক দেবতাগণ সবে হয়্যা একমন 

আনন্দে পরিল ইঞজ্জার ॥ 
্হ্জা হইলা মহাম্মদ [বক হইলা পেগাম্বর 

আদম্ফ হইল শলপাঁণি। 
গণেশ হইল গজ কার্তক হইল কাজী 

ফাঁকর হইল যত মুনি ॥ 
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তোঁজয়া আপন ভেক নারদা হুইল্য সেক 
পুরন্দর হইলা মৌলানা । 

চচ্দ সূর্ধয আদ দেবে পদাতিক হয়া সবে 
সবে মেলি বাজায় বাজনা । 

আপনি চপ্ডিকাদেবী [ত'হ হইল্যা হায়া"বাঁব 
পঞ্মাবতী হইল  বাবনূর। 

যতেক দেবতাগণ হয়্যা সবে একমন 

প্রণেশ করিলজাজপুর ॥ 
দেউল দেহারা ভাঙ্গে কাড়া 'কড়্যাঃখায়- রঙ্গে 

পাথড় পাখড় বলে বোল । 
ধারয়া ধর্মের পায় রামাই পাশ্ডত£গায় 

ই বড় বিষম গণ্ডগোল ॥ 
| নারায়ণ 



ভগবান বুদ্ধ ও ষক্ষিণী হারীতিকা 
স্বজিতকুমার মুখোপাধ্যায় 

ক্ষাতিপাত 'বাম্বসার যখন ক্ষাতর সার রাজগৃহ নগরের [সিংহাসনে 
আঁধাঁতত, তখন সহসা তথাকার আধবাসীবংন্দের উপর এক ভয়*কর উপদুব আরচ্ভ 
হইল। একদিন রাজা যখন রাঞ্জসভায় বিরাজ করতেছেন, তখন প্রঙ্গাগণ 
জনকসদংশ তাঁহার সমীপে নিেদের বিপদের বাত্তা নিবেদন কারিলেন £ 

“হে দেব, আপান দিব্য প্রভাবশালী । আপনার শাসনে আনগণ কেহই 
কোনো অন্যায় আচরণ করে না। দশর্ঘকাল আনরা পরমস্খে এই রাজ্যে বাস 
কারতোছি। এষাবং আমাদের কোনো দঃখই হিল না। কিন্ত; সংপ্রাত এক 

মহান অনথ' উপাগ্হত হইন্াহে। প্রাতবারে আবাদের গহ হইতে কে আমাদের 
শিণুসন্তানদের হরণ কারতেছে। আনরা বহ্ চেছ্টাতেও তাহাকে ধারতে 

পারতেছি না। ধর! দ্রে থাক আক পযন্ত কেহই তাহাকে 5কষে দেখে নাই। 
আখাদের বনাম -ইহ। কোনো প্রেত, পিণাচ মথবা ডাঁকনীর কার্ধ। মহারাজ 
রক্ষা না কারনে অগ্শাঁদনের মধ্যেই মামা সকলেই সন্তানহার। হইব ।” 

প্রঙ্জদের এই করুণ বচন শ্রবণ কাঁরতা নৃপাতির অন্তঃকরণ সনবেদনায় ব্যথিত 

হইল। জনগণের এই দঃখ তাঁহার সমস্ত হৃদয়ে ব্যাপ্ত হইয়া কহুক্ষণের জন্য 
তাঁহাকে উদত্রান্ত কারয়া তুলল । অবশেষে তান বালনেন £ 

“যাহা ভূঙ্জবলের গ্বারা সাধত হইবার নহে, তাহা আমি কিভাবে কাঁরব ? 
আন না কির:পে ইহার প্রাতকার হইতে পারে 2 আপনারা এক দিন আনাকে 
1চপ্তা কারবার সথয়দব। কি ভাবে মাপনাদের এই সন্ভতক্ষয় নিবারণ করা 
ষায়, শুদ্ধাওতে €ত।রণ কাঁররা তাহাই আম চিপ্তা করব ।” 

রাঞ্জার এই বাক্য শ্রবণ কাঁরয়। পোৌরগণ প্ৰম পত্বতষ্ট চিন্তে তাঁহ।কে 
আ ওবাদন কাঁররা কাহলেন £ 

“হে রাঞ্জন, আপনার অনধ্ধত, উদার প্রপন্য দন্টই ভ্রনগণকে বেন 

সঞ্জাবত করে। আপনার এই তাপহারী পীয্বসদ:শ মধুর বচনের কথা আর 
[ক বালব। আমরা এখন আ*বাসলাভ কারলান।” 

অতঃপর ন:পাঁতকে অভবাদন কারগ্না তাঁহার গুণ কীর্তন কারতে কাঁরতে 
পুরবাপগন মর »্ব গহে গমন কারলেন। 

নপাঁত তখন শঙ্ধাচকে ব্রত ধারণ কারা সমস্ত নগরে শ্ান্তম্ব্তায়নাছ 
জন্ঠান করাইলেন ৷ 'দিবাশেষে দৈববাণী হইল £ 

“হারাতকা নামনী এক যাক্ষণণ পঃরবাসগণের সম্তানগণকে হরণ কাঁরতেছে।” 



৩৮ বৃদ্ধ ও বৌদ্ধ 

সেই সময় ভগ্রবান বৃদ্ধ বেণুবনে কলম্দকনিবাপে অবস্থান কারতোঁছলেন। 
নৃপাঁত বিম্বসার অমাত্য ও পৌরজনের সাঁহত তাহার সমীপে গ্রমন কাঁরলেন। 
দূর হইতে সেই প্রয়দর্খন শাক্যকুমারকে দর্শন করিয়া নৃপাঁত প্রণত হইয়া তাঁহার 
সম্মৃখে উপাবন্ট হইলেন। 

পরস্পর কুশল প্রম্নের গর ন:পাঁত ভগবান বৃদ্ধকে পৌরজনের এই বিপদের 
কথা নিবেদন কারলেন। মহাকারীণক স্গত পৌরগণের সম্তাতিক্ষয়ের বিষয় 
অবগত হইয়। ক্ষণকাল নীরবে ধ্যানস্হ রাহলেন। 

অতঃপর সহসা নরপাতি বিম্বিসার ও পৌরজনকে পরিত্যাগপূর্বক পাল্লচীবর 
গ্রহণ কাঁরয়া তথাগত যাঁক্ষণী হারীতিকার নিবাস আঁভমৃখে গমন করিলেন। 
হারীতিকার অবর্তমানে সেথায় উপাস্থিত হইয়া তিনি যাক্ষণণর প্রিয়ঙ্কর নামক এক 
পুত্রকে তপোবনে অদৃশ্য কারলেন। 

ভগবান অন্তাহত হইলে যাঁক্ষণী গৃহে আসিয়া তাহার পনুত্রগণের মধ্যে প্রির 
পুত্র 'প্রয়্করকে দৌঁখতে পাইল না। তখন পান্লের অনুসন্ধানে হতবংসা 
গাভীর ন্যায় উদতদ্রান্ত হইয়া সে লোকালয়ে, অরণ্যে দিশাহারা হইয়া থাঁরতে 
লাগিল। 

“বৎস, প্রিয়কর তুমি কোথায়? কোথায় তোমার দেখা পাইব ?-- 
তারস্ব'র এইর্প বিলাপ কাঁরতে কাঁরতে যাঁক্ষণী সমস্ত 'দিশার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত 
অনসম্ধান কাঁরল। 

সমস্ত আশায় ( দিকে ) পুত্রকে দর্শন না কারয়া নিরাশা যক্ষণী পর্বত ও 
দ্বীপসমূহ অনসম্ধান করিতে কারতে সম্দ্রু পর্যন্ত গমন কারল। 

মতভূমিতে অনুসম্ধান শেষ হইলে সে ঘোর নরকে প্রবেশ করিল। সেখানে 
না পাইয়া বিমান ও উদ্যানশালী স্বর্গের সবন্ধ অনুসম্ধান করিতে লাগিল । 

প্রাণঘাঁতনণ যক্ষিণী পারশ্রাস্ত হইলেও আঁবশ্রামে ইন্দ্র ষম বরুণাদি 
লোকপালগণের সন্ত পুরী অনুসম্ধান করিল। তথাঁপ পুত্রের দর্শন 
পাইল না। 

অবশেষে কুবেরের পরামর্শে সুগতের আশ্রমে গমন করিয়া শোকাতাঁ যক্ষিণা 
পরম শরণ্যের শরণ লইল। 

দুঃখাাঁ হারীতিকা তাহার দ£খের কথা নিবেদন করিলে ভগবান স্মতবদনে 
তাহাকে কাঁহলেন £ 

“হারীতি, তোমার তো পণ শত পূর্ন রাহয়াছে। একটি গিয়াছে, তাহাতে 
এত কাতর হইতেছে কেন?” 

ভগবানের এই কথা শ্রবণ কাঁরয়া দ:ঃখশোকাতা বক্ষিণ* বাঁলল ঃ 

“হে ভগবান, এক লক্ষ পুন থাকিলেও এক পত্রের ক্ষতি সহ্য করা যায় না। 



ভগবান বৃদ্ধ ও যক্ষিণী হারখীতকা ৩৯ 

পৃত্ন অপেক্ষা প্রিয়তর আর কিছ নাই । সেই পুনের বিয়োগের অপেক্ষা আঁধকতর 
দ.$খ আর কি আছে ? 

“যাহার পুত্র আছে সে ই পৃত্রস্নেহ এবং প.ত্রশোকের ব্যাথা অনুভব করতে 
পারে । নিতাস্ত অকারণে স্বতই লোকের সন্তানের প্রত স্নেহ হয়। সন্তান 
কুংঁসত হউক, বিকলাঙ্গ হউক, র.গন হউক, শ্ষীণকায় হউক, জননীর নিকট স-ই 
পৃণশশশর ন্যায় 1, 

বাৎসল্যাবহহলা যাঁক্ষণীর এই বাক্য শ্রবণ কাঁরয়া সমস্ত প্রাণীর প্রাত 

অনুকম্পাপরায়ণ সংগত স্মিতবদনে তাহাকে কাহলেন £ 

“বহু সম্ভানের জনন হইয়াও একট সন্তানের বয়োগে তুমি এইব্প শোকাতা 

হইয়াছ, তন যখন একমান্ত সম্তানের জননীর ক্রাড় হইতে তাহার সন্তানকে হরণ 

কর, তখন তাহার রুপ দুঃখ হয় বল দোঁখ ? 

“অলক্ষ্যে অপরের গৃহে প্রবেশপূর্কি নারীগণের সন্তান অপহরণ কার, 

ব্যণ্রী যেমন ম্গশাবক ভক্ষণ করে, সেইরূপ সন্তানের জননী হইয়াও অপবের 

সন্তানকে ভক্ষণ কারয়াছ ! 

“যে আথাতে নিজে দুঃখ প ও, সেই আঘাত অপরকেও ুঃখ দেয়__ইহা আজ 

ভুমি অন্তরে অনৃভব করিলে । অতএব আজ হইতে শ্রার অপরকে আঘত 

কারও না ! 

“হংসা পারত্যাগ কাঁরয়া তুম ফাদ বৃদ্ধর্ম সঙ্ঘের তিনটি উপদেশ গ্রহণ 

করো তাহা হইলে তোমার পু্ুকে ফিরিয়া পাইবে ।” 

ভগবান ইহা কাঁহলে যাঁক্ষণী হিংলা পারত্যাগ করিয়া শীঁপ গ্রহণ কাঁরল। 

তখন সে তাহার '্রিয়ঙুকর নামক 'প্রয়পুই্কে ফিরিয়া পাইল ।১ 

১। ক) চৌষ পারতাাগ' খে) ব্যভিগর পাঁরত্যাগ। গা) [মখ্যাভাষণ 

পারত্যাগ । 

২। হারশীতকাদমন- অবদান । 



বৌদ্ধধর্ধ ও নারী 

নীহারকণ। মুখোপাধ্যায় 

বোঁদক প্রাকীহহাসিক যুগ হইতে আরম্ভ কারয়া আধ্াানক যুগ পর্য্ত 
ভারতের রাণ্ট্রীয় জধবনে নানাবিধ পাঁরব্ত'ন হইয়াছে বটে, কিন্তু নানা বিপর্ষীয় 
সত্ও ভারতের ধর্ম-জ্রীবনে ফগ্গৃধারার ন্যায় একাঁট বোৌশণ্ট্যের ধারা প্রবাহত 

হইয়া চলয়াছে । সেই ফঙ্গহপারা বেদ উপানষদের খান হইতে আারম্ভ কাঁরয়া 
হ্ীলীরামকূফ পর. হংস, স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি সাধকের সাধনার অমৃতরসে 
পুছ্ট হইয়া রাঁহয়াছে ! যখনই সমাজে গ্রান, অনাচাব প্রভাতি প্রাধান্য লাভ 
কাঁরয়াছে, ধর্মলোপ পাইয়াছে ও অধর্ম শির উন্নত কাঁবয়াছে, ফলে মন্ষ্য 

সমাজের অন্তরাত্মা সত্যাশব সুন্দরের উদ্দেশ্যে ব্যাকুল হইয়া উঁঠয়াছে তখনই 
ইহাদের শ্রাঁবভবি হইয়াছে । ই“হাঁদগকে লক্ষা কারয়াই ভগ।ন শ্রফ তাহাকে 
বলিয়াছেন - 

ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে 
সার্ধ দুই সহম্্র বংসর পর্বে সাজ এমনই ধর্মহীন হইয়া পাঁড়য়াছিল 

সাধারণ লোকে বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠান ও আড়গ্বরাঁদিকেই ধমনিষ্ঠান বাঁলয়া 
জ্ঞান কাঁত। তাহার পূর্বে বোদক ধাঁষগণ যে ভাবের প্রেরণায় অন্.প্রাণত 
হইয়া দেবগণের আরাধনা কারতেন, মে ভাবের লোপ পাইয়াছিল। প্রাচীন 
খ'যগণ বিশ্বব্যাপী দেবতার মাহমা ঘোষণা কাঁরয়া যে ধর্মতত্তেবর প্রতিষ্ঠা 
করিয়ছিলেন, সেই উচ্চ ধর্মতত্ত্ব ম:ছ্টিমেয় লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল ; সাধারণ 
লোকের নিকট তাহা বোধগম্য হইত না। ফলে নানা শ্রেণীর পুরোহিত 
পব্চালত বাল, হোম, ক্রিয়াকলাপ প্রভাতি প্রচলিত অন্ত্ঠান এমন অলস, 
প্রাণহগন ও নীরস হইয়া পাঁড়ল যে সেগুলি কাহারও চিত্তে ধর্ম বোধের সঞ্চার 
কারত না। ফলে সাজে ধর্মদ্রোহীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইল ও চার্বাক প্রথ্খ 
ভোগ্বিলাসিগণের মতবাদের প্রচারের স্যাবধা হইল! কিন্তু ভোগাবলাস লইয়া 
কোন সমাজ সম্ভুষ্ট হইয়া থাকতে পারে না। পথভ্রচ্টের মত অসত্যেৰ অন্ধকার 
যত গাঢ় হইবে, সতোর আলোকের জন্য আকুলতা ততই বাঁড়তে থাকবে । সেই 
সুদূর অতাঁতকালে অনাবশ্ক কর্মকাশ্ডের বোঝা হইতে মুস্কিললাভের আকাঙ্ক্ষায় 
মানুষের অন্তরাত্থা যখন আকুল হইয়া ব্লজ্দন করিয়া উঠিল, সেই রুম্দন হিমালয়ের 
পাদদেশে শৈলশ্রেণী বেষ্টিত নোরম রাজপ্রাসাদে লালত-পালিত কাপিলাবচ্তুর 
রাজপহত্রের কর্ণে প্রবেশ কারল॥ রাজপুত একাট জরানীর্ণ বৃদ্ধ, একটি ব্যাধি- 

ঘল্ত রোগী ও একটি মৃতদেহ দেখলেন বটে, কিন্ত; তাঁহার চোখের সম্মুখে সমস্ত 
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মানব জোঁতির ভয়াবহ পাঁরণাম ভাসিয়া উঠিল। তান দোঁধলেন সগগ্ন মানব 

জাতর ম.স্তির জন্য কাঁঠন সাধনা তাঁহাকে গ্রহণ কারতে হইবে ; মানব সমাজের 

জর্দজারত দেহে তাঁহাকেই শাওসংধার প্রলেপ দিতে হইবে । সত্যের সন্ধান 

তাঁহাকেই কাঁরতে হইবে ও সেই সত্যের আলোকে তাঁহাকেই সকলকে পথ 

দেখাইতে হইবে। [তান যে রক্ষচারীকে একাঁদন পথে দোঁথতে পাইলেন, তিনি 

[নানন্ত মাত্র হইলেন। তাঁহাকে উপলক্ষা কাঁরয়া রাজপু্র 'সপ্ধার্থ তাঁহার ভাবী 

জবান চিত্র বানসপটে স্পস্ট দোখতে পাইলেন) ক্ষুদ্র অপাঁরসর বাজপ্রাসাদ 

আন্ তাঁহাকে ধারধা রাখতে পারল না। স্দশীগুণশাঁলনী বধু ও নবজাত 

পৃত কেহই তাঁহাকে বন্ধন কারতে পারল না। মানব জাতিকে মা্তপথের 
স'ধান দিবার জনা তিন ক্ষুদু রাজ্জ-সংসারের গণ্ডী হইতে আপনাকে মঞ্জ 

করিলেন। 

সি'ধাথ আন্াঢ বাসে পার্ণমা [তাথতে পিতৃগৃহ হইতে আঁভানগ্রমণ 

কান। তখন ভাঁঠার বকর মানত ২৯ বংসর | তারপর নানাহ্ছান ভ্রণ প্্যক 

আ শেষে প্বস্ছদারলা নিরঙ্জনার তাঁবে উরুপীক্ৰ বনে উপাস্থৃত হইয়া তান 

পাক অবংরশ্ত িম্বোর সাহচথেণ ছয় বংসর ধাবং ঘোরতর তপশ্চরণে প্রবস্ত 

হইলেন। কিন্তু এত র্লেণ, এত যাতনা স্বীকার কারয়াও সিদ্ধার্থ তাঁহার 

চাবাছিত বোধ লাভ কারতে পারলেন না: তান পারশেষে এই সিধধান্তে 

উপনীত হইলেন যে কু সাধনা, শরীর শোষণ ও হীন নিগ্রহ প্রভাতির দ্বারা 

বাসনার আগ্র নিধ্ধণাপত হইতে পারে না; এই প্রস্কার তপণ্চর্ষযার দ্বারা 

কাঁক্ষত ফরলাতে হতাশ হইয়া পূব য্ব্কপানাহাব গবারা দেহকে বাঁলগ্ঠ কারয়। 

মনকে সতালোকের সন্ধানে নিঘূুক করাই তান সঙ্গত মনে কারলেন। কঠোর 

তপশ্তরণ পারত্যাগ কারবার জ্রন্য সেই দারুণ দুঃসময়ে তানি তাঁহার পণশিষ্য 

কন্ত“ক পারত হইয়া বিফলতার তাঁবু জালা 'একাক" সহা কাঁরতে বাধ্য 

হইলেন । 
অতঃপর [তান নিরঞ্না তারে এক অধ্বথ বক্ষতলে ধ্যানমগ্ন হন। ইহার 

অবাাহত পরেই সেনানীগ্রামের এক ধনব'ন বাঁণকের পণ্যবত্তী দ:াহতা সংজাতা বহ: 

সাংনার ফলে একটি পূত্রধন লাভ কারিযা সুবর্ণপান্রে পায়সান্ন সাজাইয়া গণদেবতার 

পৃজা দিতে আসলে । তান তব মূলে উপাঁক্ট কৃচ্ছসাধনে ম্িয়মান তপস্বীর 

ধ্যানযুখর মুখের অপর্ত্ব গ্যোতিঃ দর্শন কাঁরয়া যার পর নাই বাপ্মত হইলেন 

এবং ভান্ত সহকারে সেই দেবতার হস্তে পায়সাম্বের পান্ন প্রদান কারলেন। 

সন্যার্থ হষ্টাচন্তে সঙ্গাতার দান গ্রহণ কাঁরয়া তাঁহাকে আশীর্বাদ করিলেন । এই 

ভাবে পরম সাধ্বী রসণী সংক্জাতাই সর্বপ্রথম [স্ধার্থের আশীবাদ লাভে সমর্থ 

হন। অতঃপর দক্ধপানে শরীরে বল পাইয়া ভান পৃবোস্ত বক্ষতলে যোগাসীন 

হইলেন। এই সময় 'মার' ম্বায় পৃজ-কন্যা ও দলবল লইয়া নানা প্রকার প্রলোভন 
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ও বিভীষকা দ্বারা [সশ্ধার্থের ধ্যান ভঙ্গে প্রবৃত্ত হয়_ কিন্ত কিছুতেই কৃতকাষণ 
হইতে পারে নাই । সাধনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে সিদ্ধার্থ সঙ্কঙ্গ কারলেন-__ 

“ইহাসনে শুষ্যত্ মে শরীরং। 
সবগাস্থমাংসং প্রলয়? ষাতু £ 
অপ্রাপ্য বোঁধং বহৃকজপ দুলভাং। 

নৈবাসনাং কায়মতশ্চ' লষ্যতে ॥” 

এই যোগাসনে বাঁসয়া বোধিসত্তেদর দি বাচগ্ছু প্রস্ফাটিত হইল। তান তত্ব 

জানের সাক্ষাং দশন লাভ করিয়া ধ্যানযোগে দোখতে পাইলেন যে আব্দ্যা 
বা অজ্ঞনই মানুষের সকল দুঃখের কারণ এবং আঁবদ্যার অপগতেই 
দুঃখের সম্পূর্ণ নবাত্ত হয়। সকল বাসনা, সকল কামনা ও সংস্ক্র 

হইতে মণান্তলাভ কারয়া সিদ্ধার্থের চিত্ত সতোর বিমল আলোকে পারপূর্ণ 
হইল । সাধনায় গসাদ্ধিলাত কাঁরয়া [তান বৃদ্ধ অথাৎ জ্ঞানী_এই নাম 

ধারণ করেন। সকল বাসনার ক্ষয় হইবামান্ত তাঁহার চিত্ত নির্বানপ্রাপ্ত 
হইল। তিনি তাহার সাধনলব্ধ অগৃতান্ন নব'সাধারণের মধ্যে বিতরণ কারবার 
জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন! প্রথমেই তান তাঁহার পৃবতম পণ ভিক্ষুর কথ 
স্রণ করিয়া জানিতে পারলেন যে তাঁহারা বারাণসীর 'িকটবন্ী“ খাঁষপত্তনে 
অবাশ্থীতি করিতেছেন । তান তাহাদিগকে ধম্নোপদেশ দিবার মানসে বারাণসা 

যান্রা করেন। প্রথমে শিষ্গণ সিদ্ধার্থের বদ্ধত্তরলাভের কথ। 'ঝিবাস করিতে 
পারেন নাই। চিল্তু যখন বুদ্ধদেব তাঁহাদের সমীপে আগমন করিলেন, তখন 
সিদ্ধাথের তেজঃপনুঞ্জ রুপরাঁশ দর্শন কাঁরয়া তাঁহারা শ্রদ্ধাপৃব্রক বুৃগ্ধের চরণ 
বন্দনা কারলেন এবং তাঁহার দ্বারা দশক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া সদধর্ষের অমৃতরসে 
নিজেদের হৃদয়ভ/স্ড পৃ কাঁরতে প্রয়াস পাইলেন । 

[কচীদনের মধ্যে বুদ্ধের শিষ্য সংখ্যা ষাট হইল এবং তাঁহার খ্যাত 
চতযার্দকে ব্যাপ্ত হইয়া পাঁড়ল। ভারত বসেরি চিত্ত বহুকাল পরে একটি অমত 
উৎসের রস পাইয়া সঙ্জীব হইয়া উঠিল। হিন্দু আয্যগণের মধ্যে প্রচনিত 
বৌদক "ক্ুয়-কর্মের বিরুদ্ধে মানবচিন্ত যখন বিদ্রোহ হইয়া উাঠিল-- তখন বুদ্ধ 
সেই উপানষদের ধাঁষ কর্তৃক প্রসারত উচ্চতত্তঃ ছাঁড়য়া সহজ কথাবাতণয় 
অন্তরের পরম সত্য প্রচারপূরক -'নসাধারণের মন জয় কাঁরয়া লইলেন। তাঁহার 
ধর্ম কতিপয় পাশ্ডতের ধর্ম হইল না, সঞ্চল দেশর সকল মানবের ধর্ম হইল। 
তাঁহার অশ্ব করণা ও মৈত্রীমলক ধর্ম ভারতবর্ষের নানাপ্রদেশের নানা- 
ভাষাভাষশীদগকে একাসূত্রে গ্রাথত কাঁরয়াছল । তাহার অত্তহ্য্জল প্রাতভার 
আলোক মানবের গন্তব্যপথ প্রকাঁশত কাঁরয়া দয়াছে। তান নিজে প্রবৃদ্ধ হইয়! 
ষে মহাসত্য উপাজ'ন করেন তাহা বেদেরও অনাধিগ্মা, বেদবাকা হইতেও উচ্চতর ' 



বৌম্ধধর্ম ও নারা ৪5 

সেই সত্য 'বিদ্বজনীন জাতিভেদ বা বণশবচারে সীমাবন্ধ নহে । বৃদ্ধশিষোর 
গোরক বসনে রাজ্রা-প্রজা, ব্রাঙ্দণ-শদ্র, নর ও নারী সকলেই একীভূত । একমাতু 
উচ্চবর্ণের লোকে যে নিবাণ লাভের আঁধকারা তাহা নহে--উচ্চ-নীচ, ধনী-দারদ, 
আর্ধয-অনা্ধ, সুর, ন্ব--সকলেরই চিত্তে তাঁহার অমৃতময়ী বাণী অবাধে প্রবেশ 
লাভ কারঘাছিল। বৃদ্ধের সাধনা ও শিক্ষা এইর্পে জ্রনসমাজ্সের উপর পাঁতত 
হইয়া রাজা প্রজা সকলকে কল্যাণবর্তে পারচালিত কাঁরিত। 

ছয় বংসর কঠোর সাধনার ফলে মহাপ্র্ষ যে সত্যলাভ করেন-_উহার 
আকর্ষণে যাঁহারা তাঁহার চত:শদকে দলবন্ধ হইলেন তাহাদিগকে লইয়া “সঙ্যের' 

সংষ্ট হয়। সধ্যের প্রভাব সমগ্র দেশের উপর পাঁতত হইল। বৌশ্বনংঘ 
প্রাচীন ভারতের সর্পেক্ষা শান্বশালী জনসংঘ । বৌদ্ধধগে ভারতে যে সভ/তার 
ধারা প্রবাহিত হইয়াছিল _সাধনানিবত বৌদ্ধাভক্ষুগণের নিভৃতাঁনবাস হইতেই 
সেই ধারা উত্থিত হইয়াল এবং সমগ্র ভারতবর্ষ তাহার সৃফল লাভ কাঁরয়া 
কৃতার্থ হইয়াছিল । 

ভগবান বৃষ্ধ নরনারী উভয়কেই তাহার সদ-ধম" প্রচাবের তুল্য আঁধকার প্রদান 

করেন। বুদ্ধসধ্বে প্রথমে রমণীর প্রবেশাধিকার ছিল না । বুগ্ধদেবের বিমাতা 
মহাপ্রজাপাত গৌতমী পাঁচশত শাক্যমাহলা সমীভব্যাহারে তাঁহার সমীশে 

উপাচ্হিত হইয়া গক্ষুণণসঞ্ঘ স্থাপনের প্রস্তাব করেন । বৃদ্ধ প্রথমে অসহ্মত 
প্রকাশ করেন তাঁহার আশৎকা এই--ভিক্ষুণীরা সধ্ঘে প্রবেশ কাঁরলে তাঁহার 
ধর্মের স্থায়ী পাঁবন্তা শপ নষ্ট হইয়া ষাইবে। নীতর যাহাতে ব্যাতক্রম না 
হয় সেজন্য বৃদ্ধের তীন্র উৎকণ্ঠা! ছিল। বছ্ধদেব বৌগ্ধতপাঁস্বনীদের জন্য 
কতকগুলি 1নয়ম বাঁধিয়া দিলেন । মন্ুর যে বিধান-“শৈশবে পিতার অধীন, 
যৌবনে পাঁতির অধীন, বধ বয়সে সন্তানের অধীন,স্তীলোক কোন কালেই স্বাতম্র) 
অবলম্বন কীয়বেন না” - ভক্ষৃণীর প্রাত বৃষ্ধের অষ্টানুশাসন ইহারই অন্যায়ী। 
সন্ন্যাসনঈ হইয়াও স্তীলোকের কোনো বিষয়ে গ্বাতন্র্য নাই । অতঃপর আটটি 
অনুশাসন পালনের প্রাতশ্রতি দিয়া রমণ"রা সধ্বে প্রবেশের আঁধকার লাউ 
করেন। এই অনৃশাসনগৃলি পালনে অত্যন্ত কঠোরতা অবলম্বনের ব্যবস্থা ছিল, 
এইভাবে বহ? সাধ্যসাংনার ফলে বুদ্ধদেব রমণীগণকে ভিঙ্গুদলে গ্রহণ করিয়। 
প্রজাপতির মনস্কামনা পূর্ণ কারিলেন এবংগ্বীয় সী মহাপ্রজাপাতিকে তাঁহার 
প্রথম স্ীশষ্যরূপে গ্রহণ করেন । রাজ্রপাঁরবারে জন্মগ্রহণ কাঁরয়াও ব্মণণদের 
মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম পাব সুখস্বাচ্ছন্দ্য পারত্যাগপূব'ক সম্ধ্যাস জীবন গ্রহণ 
কারয়াছলেন। সর্বপ্রথম তান্ই মগ্তকমৃণশ্ডন করিয়া পশতবসন পরিধান করেন । 
ভগবান বৃদ্ধ জননী গৌতমীকে ভিক্ষুণণ সত্যের শিরোমাঁণ এবং পাঁরচাঁলিকা 
নযুস্ত করেন। অতঃপর নিয়মানুবার্ততার ছবারা তানি শীঘ্রই প্রারথীমক এবং 
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বিশ্লেধাত্বক জ্ঞানের সহিত মহত্ব লাভ করেন। যে পাঁচশত ভিক্ষুরমণী তাঁহার 
সঙ্গ গ্রহণ কাঁরয়াছিলেন তাঁহারও যথাসময়ে মহত্ব লাভে সমর্থ হন। 

নারণ সম্প্রদায়ের ভিতর শাকাপারবারের মাঁহলারাই সববাগ্রে বৌন্ধধর্মের প্রভাব 
জানিতে পারেন। শাক্য নারীদের সংখ্যা কম ছিল বাঁলয়া বহ্যাববাহপ্রথা তাঁহাদের 
মণ্যে আইনাবরূষ্ধ ছিল-_সেন্য শাক্যরমণীদের ব্যান্তগত স্বাধীনতা কতক 
পরিমাণে অক্ষুঞ্ন ছিল। বৃদ্ধের জান, বৌদ্ধধম" নাহত সহজ-সত্য, বৌদ্ধ- 
সম্প্রদায়ভূগ্ক লোকদেন রগাত-নীতি, আচার-বাবহার তাহাদের 'চত্তে গভণর 
শ্রদ্ধার উদ্রেক করে । এই সকল কারণে তাঁহারা গাহস্থ্য জীবন পাঁরত্যাগপূবকি 
আত্মার মৃক্সি কামনায় ভিক্ষণীর জীবন গ্রহণ করিয়া সুকগোর সংযম ও সাধনার 

*:17া মহত্ব অঙ্গন করিয়াছিলেন । তথাগতের সধ্ঘের দ্বার সকলের জন্য উন্মত্ত 

ছিল রাজা শৃদ্ধোধনের ঘৃত্যর পর ব.দ্ধের পর* যশোধরা বৌন্ধধর্মে দ'ক্ষা 
পাইয়াছলেন । যে সমস্ত ভিক্ষৃণণগ অসাধারণ দৈবশীন্তর আধকারণ* হলেন, 
তাঁঠাদের মধ্যে যশোধরাকে আত উচ্চস্থান দেওয়া হয়! বস্ধদেতর পুন্ন রাহুলও 

নবধর্ম গ্রহণ করেন। 

যে সকল রমণ" বোশ্ধধর্মের দ্বারা প্রুভাবান্বিতা হইয়াছলেন তাঁহারা যে 
শিক্ষাদণ*ক্ষায় তাহাদের পবুষ ভ্রাতাদের সমকক্ষ ছিলেন-সে বিষয়ে কোন 
সন্দেহ নাই। বৌোদ্ধসাহত্যে শাক্ষতা নারীর উন্লেখ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া 
যায়। সেই প্রাচখনকালে ভারতবর্ষে নারীজ্জাতি কি অসাধারণ স্বাধণনতা সম্ভোগ 
কারতেন-_তাহা ভাঁধলেও 'বাস্মত হইতে হয় । বৌম্ধ ভিক্ষুণণরা 'থেরী' অর্থাৎ 
স্থাবরা বা জ্জানবঞ্ধা বাঁলয়া সকলের গভীর শ্রদ্ধার পান্রণ ছিলেন। প্রাচীন 
ভারতের থেরথ-সঙ্ঘ এক অপূর্ব প্রাতধ্ঠান ছিল। শত শত থেরা স্বাধীন চিন্তা- 
শান্ত বারা সদধর্ম প্রগার করিয়া লোকের জ্ঞানচক্ষু প্রস্ফযটত করিয়া 'দিয়াছেন। 
ক্ষুণী বা থেবণরা ধর্মনিষ্ঠা, মনস্বিতা ও অন্তদ-ষ্টর জন্য সাধক খ্যাত অর্জন 
করেন। পাঁল ধর্মগ্রন্ছসন্হের মতে থের*গাথার শ্লোকগীল খাঁষকজ্পা নারগদের 
কধারা রাত হইয়াছিল . অনেকানেক স্থাঘরা তপাদ্বিন* গোৌঁতমের জধবদ্দশায় 
থেব'গাথা রচনা করেন। অনেকগ্ীল গাথা অত সশ্দর ও লোঁখকার সংবাষ্ধর 
প' চয় প্রদান করে । থেরী পূর্ণ গোতমীর মুখে ধমকিথা শ্রবণ কারয়া অধ্যাত্ত্- 
জান লাভ কবেন। তিনি নিজেকে সম্বোধন কারয়া বাঁলিয়াছেন-_ 

“পূর্ণে, পূর্ণ কর প্রাণ প্যার্শমার চদ্দ্রপম।. 7. 
পূর্ণ প্রজ্ঞালোকে দূর কর তুমি অজ্ঞতার তম ॥” মু 

থেরদের স্বরাঁচত শেসাকগ[ল ধর্মানৃরাগের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের মনস্বিতার 
পাতচয় প্রদান করে। 

বন্তৃতা কাঁরতে পারতেন এমন কয়েকটি রমণীর নান বৌগ্ধসাহতো পাওয়া 

যায়। রাজা বাম্বিসারের মাহবী ক্ষেমা অতশ সংন্দরণ, শাক্ষতা ও বৃত্ধিমতপ 
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ছলেন, তাঁহার অসাধারণ বাণ্মিতা ছিল এবং পাঁচশত ভিক্ষু তাঁহার বন্তৃতা শ্রণণ 
কারত। তিনি বিনয়গ্রচ্ছ উত্তমর.পে আয়ন্ত কারয়াছলেন। বুদ্ধ তাঁহকে 

নার? দেহের সোম্দযের অসারতা বৃঝাইয়া দিয়া পাব জীবন যাপন কাঁরতে 
শক্ষা দেন। পরে ক্ষেমা অর্তদ:ঘ্টি দ্বারা বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন এবং গভ'র 
জ্ঞানের জন্য ষাহারা প্রণতষ্ঠা লাভ করেন, তাঁহাদের ভিতর শ্রেদ্ঠ আসন আঁধকার 

করিয়ছেন। ভঃগা চেণ্ডূলকেশা পাণ্ডতগণের নিকট হইতে তাঁহাদের জ্ঞান- 
পদ্ধাতি আয়ত করিতে চেথ্টা করেন। বুদ্ধদেবের অন্যতম শষ্য সারপ্্ত 
ব্যতীত অপর কেহ তকে তাহার সমকক্ষ ছিল না। ধর্মশোকের কনা! সতথাঁমতা 
'ভ্রীবধ বিজ্ঞানে পারদার্শনণ ছিঙগ্েন। বিনয় 'পঠকে তাঁহার অসাধারণ ব্যৎপাত্তি 

ছিল। তিনি অন্য লোককে এই শাস্ত্র সম্বন্ধে শিক্ষা দিতে পারতেন। মুহাথেরী 
সঙ্ঘমিতার নিকট ?সংহল রাজার পত্রী অনুলা তাঁহার পাঁচশত সহচরখ পরিবৃতা 

হইয়া ধখেপিদেশ শ্রবণ করেন এবং প্রজ্জলাভে সমর্থ হন। রাজা শ্রীহধের 
ধর্ম সভায় তাহার ভগ্ন? রাজ্যুত্রী অপরোক্ষভাবে যোগদ।ন কাঁরতেন। যে সমস্ত 
ভক্ষণ বিনয় পিঠক আয়ত্ত করেন, পটাচারা তাহাদের মধ্যে শ্রেনটচ্থানের 

আঁধিকারণণ। তান আত প্রাতভাশালণ নারী ছিলেন। পটাচারা থেরা হইয়া 
বৌদ্ধধর্ম প্রচারে আপনার অমন্যসলভ শান্ত নিয়োগ কাঁরয়াছিলেন। তাঁহার 
পাঁচশত 1শিষ্যা ছিলেন, তাঁহার! নানা পাঁরিঝার ও নানাগ্থান হইতে আগমন করেন। 
বহ? শোক-[বহঞল রমণীকে তান বৌদ্ধধমে দাক্ষিত কাঁরয়াছিলেন। তান অতি 
অঞ্প বয়সে তাঁহার স্বামী, দুই শিশু পুত্র, মাতা, পিতা, ভ্রাতা সকলকেই 
হারাইয়াছিলেন। পাঁরশেষে এই শোকোম্মন্তা নারী বুজ্ধের সদধমের মাহাত্মা 
কীত'ন করিয়া নব্জীবন লাভ করেন। 

বুণ্ধের ধর্ম সমাজের সকল স্তরের নরনারর উপর অসামানা প্রভাব বস্তার 
কারয়াছল । এই ধর্মের মমম্পশী বাণী শ্রবণ কাঁরয়া অনেক পাঁততা নারা 
জ্ঞানবন্ধা সন্ব্যাঁসনী হইয়াছিলেন। এই ধর্মের পৃণ্যপ্রবাহ আনেক নর্তকী ও 
বারবাঁনতার অন্তরের পাপরাশি ধোঁত কাঁরয়া শঞ্ধ জ্ঞানের সঞ্টার করিয়া দেয়। 

বৈশালণর সংপ্রাসগ্ধ বারবনিতা অন্বপালীর গৃহে ভগবান বৃষ্ধ আতিথ্য গ্রহণ 
করেন। তিনি মহাপুরুষের মধুরবাণী শ্রবণ করিয়া নূতন জীবন লাভ কারলেন। 
তাঁহার রাজপ্রাসাদ তুল্য প্রকাণ্ড পুরী তান শ্রবণদের বাসের জন্য দান করেন। 
অড্চকাশী নামে ঝারাণসতে আর একজন স্যাবখ্যাত বারবানতা ছিল। সে 
তাহার শেষ বয়সে ভিক্ষুশীঞ্রীবন গ্রহণ করে । এইর্পে একাগ্রাচত্তে বৃদ্ধবাণী 
শ্রবণ করিয়া বহু সুন্দরী স্টীলোকের নম্বর সোন্দর্ষেটর অহমিকা নণ্ট হয় এবং 
ক্লমে তাঁহারা অহ হন। জনসাধারণও তাহাদিগকে শ্রদ্ধার অর্থ দান কারতে 
কৃণ্ঠাবোধ করে নই । যৌবনের প্রারম্ভে পাঁতিতা নারীর্পে তহাদের যে 
জীবন আরম্ভ হয, জীবনের শেষে তাহাই খাঁর ন্যায় পাব হইয় উঠে। 
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ক্র'তদাসখরা বৃদ্ধের সংগ্পর্শে আসিয়া ম্যাম্তলাভ কাঁরয়াছিল । কৌশাদ্বার 
রাগ উপয়নের মাহষণ শ্যামাবতার খুঙ্জুত্তরা নামে ক্লীতদাসী রাণার প্রদত্ত অর্থ 
কাহাপনের মধ্যে প্রতাহ চার কাহাপনের ফুল ক্লু কাঁরয়া অবাঁশৎ্; চারটা 
কাহাপন চুরি করিত, একদিবস সে বৃদ্ধ প্রবাতত ধর্ম শ্রবণ করে এবং পাবন্রতার 

প্রথম সোপানের ফল লাভ করিয়া চৌর্যযবান্ত ত্যাগ করে। অতঃপর দাসখর 
[নিকট হইতে ধম'কথা শ্রবণ করিয়া রাণণ শ্যামাবত সোতাপাত্ত ফল লাভ করেন। 

বৌম্ধশাস্মে যে সকল সাধহ” কুলগ্ত'র উল্লেখ আছে, বিশাখা তাহাদের হধ্ে 

শংমন্থালখয়া । বদেবের দানশখলা নারখ স্তদের মধ্যে 'মগারের মাতা বিশাখাই 
সবশেষ্ঠা ছিলেন। তান যতা্দন জশাীবতা ছিলেন, ততাঁদন পখাড়ত ব্যান্- 
িগকে ওধধপথ্য প্রদান, অন,চরবর্থকে অন্নদদান, ভিক্ষুক দগকে িক্ষান্ন বিতরণ 
এবং ভিক্ষুণখদগকে বদ্তধান করেন। ভিক্ষৃদের প্রতি বিশাখার অনুগ্রহের অন্ত 
[ছিল না। বৌদ্ধসগ্ঘ বিশাখার নিকট অনেক বিষয়ে ধাণথ ছিল । 

সৃ্পিয়া নামে বারাণসার এক গহস্ফের পরী সব্দা বিহারে গমন করিয়া 

[ভক্ষূদের স্বাস্থ্য প্রভী হর তত্ত্বাবধান কারতেন । একদা একজন ভিক্ষু জোলাপ 
গ্রহণ কাঁরয়া স্যাঞ্পিয়াকে তাঁহার আহারোপযোগী কোনও মাংস রঞ্ধন করিয়া 

দিতে বলেন ' তান রজ্ধন কারয়া দিতে স্বীকৃত হন বটে-কিন্কু স্বাভাবিক- 
ভাব মৃত হইয়াছে এরূপ কোন প্রাণণ খুীজয়া পাইলেন না। অতঃপর 
নিঞের উবুদেশ হইতে মাংস কাটিয়া তাহাই রন্ধন কারয়া তিনি ভিক্ষুকে 
আহা: কারতে 'দলেন। তাঁহার এই আদর্শ ত্যাগের জন্য ভগবান- বুদ্ধ তাঁহাকে 
আশ বদি করেন এবং বৃদ্ধদেবের দ:ষ্টি পাঁড়বামান্র তাঁহার ক্তও সম্পর্ণরূপে 
আণোগায হইয়াছিল । 

মার একসময় এক রাণী তাঁহার 'একমান্ন পত্রসন্তান হারাইয়া পাগ্ালনীপ্রায় 

হইয়াছিলেন। তাঁহার নাম িসাগোতমী, সেই মৃতদেহটি লইয়া তান 
বুদ্ধদেবের নিকট গমন করেন এবং তাহাতে প্র।ণ সর কারবার জন্য বৃদ্ধকে 
অনুরোধ করেন। বুদ্ধদেব তাঁহাকে বনেন তুমি যাঁদ এরূপ গ্রহ হইতে 
একটি সফ'প আনতে পার যে গ্হে কেহ কখনও মৃতয়ামুখে পাঁতত হয় নাই 
তবে আমি তোমার পুতকে প্রাণদান কারব ৮ ফিসাগোতমী গ্বারে দ্বারে ভিক্ষা 
কাঁরয়া বার্থ মনোরথ হইয়া বুদ্ধদেবের নিকট প্রত্যাগমন করেন । অতঃপর বুদ্ধ 
তাঁহাকে জীবনের আনত/তা বিষয়ে উপদেশ প্রদান করেন। কিসাগোতমী 
অন্তদষ্টি লাভ কারয়া বৃদ্ধের চরণে প্রণতা হইলেন। 

এইর্পে অনেক দহঃঁখঠা মাতা, সন্তানহীনা বিধবা এবং অন্ত্তপ্তা বারবাঁনতা 
গৌতম বৃণ্ধের ধর্মের আকষ'ণী শাস্ত*বারা অভিভূত হইয়া বৌস্ধধর্ম গ্রহণপূর্কক 
হখ, তিরস্কার ও অনংশোচনার হাত হইতে মান্তলাড করেন। এই সকল 

কোমসদেহা নারা বৃঙ্ধ, ধর্ম এবং সঞ্ঘে জাধন উৎসর্গ কারয়া নিয়ামতর্প 
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শীলানুষ্ঠান দ্বারা পাঁবন্ন জীবনযাপন করেন । ধনখর ম্মী অলস জীবনের অসার 
বুঝতে পাবিয়া গৃহত্যাগের সংকঙ্গপ করেন এবং দারণর পত্রতরাও পারিবারিক 
সুখ-স্বাক্ষন্দ্যের অভাবের জালা সহ্য কাঁঃতে না পাঁরয়া সেই পথের অনুসরণ 
কাঁরতে বাধ্য হন। এইভ'বে স্ত্রীলোকের প্রচ্া গ্রহণপূর্বক নিত্য বিদ্যা, বৃদ্ধি 
ও পণ্যবলে শ্রনণাপরদে আর্ঢ হইতে পারিতেন, এমন কি অহ হইবারও 
আধকাঁরণী ছিলেন । শয়তানের প্রাতমার্ত 'মার' এই সকল বৌম্ধত পাস্বনখদের 
প্রলূষ্ধ করিতে পারে নাই । তাঁহার। প্রবৃন্তিকে সংপূর্ণর্পে বশীভূত কংরয়া- 
ছলেন। সুতরাং দুশ্চরিঘ্ন লোকের ছ্বারা ইহাদের মনে কামলি*সা উদ্রেক 
ক রবার সর্বপ্রকার চেম্টও অনেক সময় ব্যর্থ হইয়াছে । থেরণ শুৃভাজগবক নামক 
এক ব্যাস্ত আম্নকাননে বেড়াইবার সময় এক ধূর্তের হস্তে পাঁড়য়াছিলেন। 
অসচ্চারত্র লোক তাঁহার সতখস্ব নাশ করিতে চেষ্টা করে । তারপর শুভা তাঁহার 
চক্ষু দুহীট উৎপাটন কারয়া ধূর্তের হস্তে প্রদ্দান করেন । ইহা দেখিয়া সেই 
লোকাঁটি আন্তযাযান্বিত হয় এবং সে ক্ষমা প্রার্থনা করে । এইর্পে ধৃতের মনের 
পাপলালসা দূর হয় । শুভা ধূতে'র হস্ত হইতে ম্যান্ত পাইয়া ভগবান: বৃদ্ধের 
পাদ্দ পণ্মে আত্মপমর্পণ করে ও তাঁহার কংপায় দিবাগক্ষু লাভ করেন। অতঃপর 
[তন ভগবান: তথাগতের কৃপাপ্রাণথ্য হইয়া উপসম্পদা লাভ কারয়াছলেন। 
বুতেব সময়ে স্তধলোক এইভাবে সাংসারিক জণবনের সুখলালসা পরিহারপূর্ণক 
ঘত" ন্দ্য় রসাম্বাদনে সম হইয়াছলেন -াবশেষ কাঁরয়া 'মার' যখন নানাপ্রকার 
ইা*দুয়লালসার দ্বারা তাহাদিগকে প্রবূষ্ধ ও বিপথগামী কাঁরতে চেঞ্ট। কাঁরত,তখন 

তাঁহারাই মুখে মুখে পাণ্ডিত্যভাবময় শ্লোকসকল রচনা কারয়া গান কাঁবতেন। 
থেরাঁগাথা এবং তাহার ভাব্য হইতে জানা যায়, কি ভাবে স্্খলোকের প্ন- 

জন্মের ভয়ে পিতামাতা, স্বাম" এবং প্রভুর অনুমাত গ্রহণ কারয়া ভিক্ষুণণলীলা 
যাপন করিতেন, অনক ক্ষেত্রে আবার দেখা যায় যে নানাপ্রকার দৈহিক, মানানক, 
নৌতক, পাঁরবারিক এবং সামাজজজক দ:ঃখ-মযন্তর কামনায় রমণরা সন্তান, 

[পতামাতা, স্বামী অথবা প্রভুর প্রাত কর্তব্যের পথে অবহেলা কারয়াও সংসার 

পাঁরত্যাগ কাঁরয়াছেন। ইহা ছাড়াও বহু স্পিলোক নধর পালনপূর্বক অন্তরে 

সুখের আশায় বা মত ফকাণরের কল্যাণকামনায় তান এবং ভিক্ষুণীদিগকে প্রচুর 
অর্থ এবং অন্যান্য সাহায্য দান করেন। রমশগসৃলভ ধর্মগলি বিশেষভাবে 

থের' দের জীবনের [ভিতর দিয়াই উজবলভাবে পরিস্কুট হইয়া উঠিয়াছিল। 

এইরূপে সকল স্্রীজাতর উপর কি ধন, কি নির্ধন, কি ববাহিতা, কি, 

আঁববাহিতা বৃদ্ধের ধর্মের প্রভাব পারিলাক্ষত হয়। ভারত হাতহাসের সেই 
গৌরবময় ধৃগে গঙ্গাপ্রবাহত প্রদেশে শত শত থেরী বুদ্ধের অমৃত মধযর 
ধর্মকথা প্রচার কারয়া নারীজল্ম সার্থক কারয়াছলেন। সেই সকল বৌঙ্ধতাপসী- 
গণ খালবত?, বহৃশাস্তে পট, বন্ত2 ও সৃগত ধর্মে রতা বাঁলয়া জনসমাজে বহু 



৪৮ বুদ্ধ ও বৌদ্ধ 

মানের পানী ছিলেন। ইহার! জ্ঞানগৌরবে ও ধর্মগৌরবে গরায়সী 'ছিলেন। 

তথা আঁববাহতা বালকাকে 'বদ্যাপণঠে পাঠাইয়া শিক্ষা দেওয়া হইত কিনা 

সে [িষয়ে কোন হইী্গত বৌম্ধসাঁহত্যে পাওয়া যায় না। কিন্ত; তাঁহারা ষে 

পারবারের মধে সুশিক্ষাপ্রাপ্ত হইতেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ধর্মশাস্তে 

ও লাঁদতকলায় নারগরা পারদাঁশনধ ছিলেন। নার'রা সম্পূর্ণ স্বাধ*নভাবে 

দেশে দেশে ধ্প্রচার কারতেন--তখন তাঁহাদের মধ্যে অবরোধ বা অবগৃষ্ঠন 

ছিল না। ভগবান বুদ্ধের চারন্ের উদারতা এমন বিশবব্যাপনী ছিল যে-- তহাকে 
সকলেই আপন বলিয়া গ্রহণ করিতে বুষ্ঠাবোধ কারত না। তিনি নারীজাতিকে 

ধর্মপ্রচারের প্ণে আধকার প্রদান করিয়া নারীত্বকে গোৌরবমাণ্ডত করিয়াছেন। 
উদ্ভবকাল হইতে প্রায় পনব শত বৎসর দাঁরয়া এই সদ ধর্ম ভারতবাস:র 

৮স্তে আলোক দান কাঁরয়াছে । বৌদ্ধধর্ম কেন তাহার আপন সত্তা রক্ষাপূবক 

[বাশল্ট ধর্মরূপে হিশ্দুধ্মেরি পাশ্বে সগৌরবে প্রাতঞ্ঠিত রাঁহল না- ইহা ভারত 
ইতিহাসের এক অমণমাংসত সমস্যা । বৌদ্ধধস্ম বিলপ্ত হইবার কারণ সম্বন্ধে 
নানা মুনি নানা মত পোষণ কাঁরয়া থাকেন । হিম্দুধর্মের পুনরুখান, বোদক 

কর্মকাণ্ডের প্রভাব, মুসলমান ধর্মের অভ্যুত্থান, বোম্ধধর্মে ভজন পৃজনের অভাব, 
তাচ্গ্রিককাণ্ডের প্রভাববশতঃ ভূত, প্রেত, পিশাচ, ভৈরব প্রভাতর উপাসনা, 
'ভক্ষুদের সাহত 'ভিক্ষুণীদের এবং 'ভক্ষু ণগদের সাঁহত সাধারণ লেবের মেলা- 
মেশায় বহ্যাবধ অশাস্তর সৃঁঘ্ট--এইগদীল বৌম্ধধমের গিকাতি বা অবনাতর 
অনেকগ্াল কারণ বাঁলয়া মনে কর৷ যাইতে পারে । ভারতবর্ষ হইতে বৌম্ধধমের 
[বিলোপ আলোচনা প্রসঙ্গে ইহা মনে রাখতে হইবে যে, এই সদ-ধম" এদেশ হইতে 
লুপ্ত হয় নাই- ভারতীয় বেদম ব্রাঙ্দণ্য ধর্মের মধে৷ স্বীয় সত্তা 'নমাজ্জত 
কারয়া দয়া ইহাতে নৃতনত্ব দান কাঁরয়াছে। দণ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে 
যে বৌদ্ধ ভিক্ষুকরাই যজ্জে পশন্হত্যা নিবারণপুবক আাঁহংসা ধর্মের মামা: 
প্রচার করেন। প্রাণী-হংসা করিৰ না”- ইহা একটি বৌদ্ঘশল। সৈজনা 
কবি জয়দেব বলিয়াছেন-_ 

“নন্দাস যজ্ঞাবধেরহহ শ্রুাতিজাতং 
সদয় হদয় দর্শত পশ:ঘাতং 
কেশব ধৃত বুদ্ধশর*র জয় জগদথশ হরে 

বৌস্ধেরোই সংযম, সাহস, গ্বারথত্যাগ, নিষ্ঠা ও জবলস্ত ধ্মনিংরাগের নিদশ্'ন 
রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের সদ-ধমের মহিমা [হন্দ.সমাজ হইতে কখনই লুপ্ত 

হইবার নহে_ সেই ধর্ম ভারতে চির-রাঞ্জত থাকিবে। এখনও প্রায় আড়াই 
হাজার বংসর পরেও সেই মহাপৃরুষের শুদ্ধ নিচ্কলঞ্ক চরিত্রের সৌরভ ও 
পাঁব্রধমের বাণী অসংখ্য নর-নার"র চিত্ত হরণ করিতেছে । 

[ ভারতবধন অগ্রহায়ণ ১৩৫৫ ] 



মধ্য এশিয়ায় বৌদ্ধধম 

কালীপদ মিত্র 

নৈরঞার নদাতার্চ্ছিত বোধিগুমমূলে ধ্যানানমগ্রবচ্ছায় শাকাসিংহ গৌতম 
প্রথম সম্বৃদ্ধত্ধ লা করেন। তাহার পর বারাণসগতে আঁসয়া প্রথমে পণ্চবগীয়ি 

1ভক্ষ-্দগকে আহ্হান করিয়া তান যে নতন তত্র লম্ধান পাইয়াছেন তাহাই 

প্রচার করেন। যে "মধ্য পথের” বিষয়ে তিনি তাঁখাদগ:ক উপদেশ 

দিয়াছিলেন, তাহা খিম্মচক পবন্তুন সংত্ত” পাঠে অবগত হওয়া যায়। নিবণি 
লাভের পৃবমূহ সু পর্যন্ত তাঁহার ধর্ম প্রচারের বিরাম ছিল না। প্রত'দন 
অক্লান্তভাবে ইতপ্তভঃ পধ্খটন করিয়া সুমধরস্বরে তংপ্রবার্তত চতংরার্যস তা, 

পঞ্চশীল, অধ্টাঙ্গমা্গ, সপ্তবোধ্যঙ্গ, প্রভাতি 'নিবাণপথের সোপান সমূহ 'নদেশ 
কাঁরয়া বহু ভাগ্যবানকে অহত্বপদে প্রতাঙ্ঠিত হইবার উপায় বাঁলরা দিতেন। 
কখন বা শ্রাং্তীতে তাঁহার প্রিয় উপাসক অনাথ 'পাণ্ডকের জেতবনারামে, 

কখনও বা রাজগ্হে বেগুবনব্রামে। কখনও বা শিশুখার পক্ত সল্লাহত 
হেমকলাবুপ্রোে, কখনও বা কৌশাম্বীস্থিত ঘোঁষতারানে তাঁহাকে ধমের ব্যাথ্যা 
করিতে দেখতে পাই । আনন্দ, কশাপ, সারপৃন্তর, মোদ-গলায়ন প্রভীতি তাঁহার 
প্রয় শিষ্যগণ তাথকগণের ভ্রান্ত হর্মপন্ার অসারতা প্রাতপাদন কারয়া সম্ধমের 
প্রচার পারকজ্পে বহু যত্ব করিয়াছিলেন, অ.নকটা কুতকারযও হইয়্াছলেন। 

সমগ্র মগধরাজ্যে বৌদ্ধধমেরি ভুঁয়ষ্ট প্রন্ার হইয়।ছিল বটে, কিন্তু তধুও তাহা 
অন্যান্য ধর্মের একেবারে উচ্ছেদ সাধন কারতে পারে নাই ; কেবলমান্র মগধেই 
সম্প্রদায়াবশেষের ধর্ম হইয়াছল ! বৃষ্ধদেবের নির্বণ প্রাপ্তর পর হইতে রাজা 
অশোকের 1সংহাসনারোহণের পূর্ব পর্যন্ত বৌদ্ধধর্ম বৌদক, জৈন প্রভাতি 
অন্যান্য ধর্মসমূহের সাহত পাশাপাশি অবাচ্ছিত ছিল। গিরাল'প সমহ হইতে 

অবগত হওয়া যায় যে সম্রাট অশোক বোদ্ধধমের প্রসার ও সনুখন দশনে 

আঁভলাষী হইলেও সামান! “পাসংডেশ্ ( ধর্মসধ্প্রদায়ের ) অবমাননা তো কারতেন 
নাই, বরং তাহাদের যথোচিত সম্বদ্ধনা করিতেন। কিন্তু উত্তরকালে 
বৌঁদ্ধধমেরি বিস্তীতির জন্য একমান্র সম্্রট্ অশোকের উদ্যমকেই (ব্াথান ) মৃধ্য 
কারণ বাঁলয়া ধাঁরতে হইবে । যাঁদ অশোকের আবির্ভাব না হইত যাঁদ তিন 
বৌদ্ধধর্মকে সম্রাজ্য-ধমেরি (১285 76118100 ) সুবর্ণপাঁঠে প্রাত'ঠাপিত 

কারয়া তাহার বৃদ্ধির জন্য সম্যক: উদ্যম না করিতেন, তাহা হইলে কি আজ 
বৌদ্ধধর্ম সমগ্র পাঁথবীর তৃতীয়াংশ পাঁরব্যাপ্ত করিয়া অসংখ্য নরনারার সেবা, 

পুজ্য, আরাধ্য হইত? বৌদ্ধধর্ম তাহা হইলে আসমদ্র ভারতবর্ষ কেন, মগধের 
৪ 



&০ বৃদ্ধ ও বোদ্ধ 

সীমাও লঙ্ঘন কারতে সমর্থ হইত কিনা সন্দেহ_বোধ হয় আজ সম্প্রদায় 

[বিশেষের গণ্ডীর ভিতর নিবদ্ব থাকিয়া ভারতের বহ? অখাত অন্ঞাত ধর্মসনহের 
অন্যতম হইয়া রাহত । যে বোধদুগমলে শাকা গৌতম তাঁহার প্রথম উদ্বোধন 
লাভ কাতয়াছনেন, তাহার শখ ভগ্ন কাঁরয়া যণ্দ সম্ঘামঘ্রা ভারত হইতে 
নীলাম্বৃনেছ্টিত তা পণী গ্বীপে উপ্পা্থৃত হইয়া অন্রাধাপুরে প্রোথিত না 
করিতেন, যাঁদ 'সংদল-রাজদ্যাহতাঠ রজকুল-যোদংবর্গকে উপসদ্পদা না 
[দতেন, মাদ কাধাধারী মঞ্থ্ে সুদূর মগধ হইতে আসিয়া [সংহলরাজ 
দেবানাম- পিপ তস-সকে বৌ ধমল্তে দখক্ষিত না করিতেন, তাহা হইলে ক আজ 
অনর্থাঁবহার গান্রে শিঃপকলার চরমোংকর্ জাতকাঁচত্র সমূহের বিকাশ হইত ? 
না মহাবিহার, রুূবনবোলি, ডাগব প্রভৃতি অপূব পৌত্ত" ও ভাস্কর্য]াশঙ্পের 
স্ফার্ত হইত ? 

কাঁলঙ্গাবজয়ের অব্যববাহত পরেই অশোক উপাসকাবস্থা আঁতক্রন পূর্কক 
উপসগপদা গ্রহণের পর সংঘের মধ্যে প্রাব্ট হন যেমন তান সাম্রাজ্যের 
কর্ত ছিলেন, সেই রূপই সংঘেরও কর্তা থাঁকিয়। তাহার সংরক্ষণের জন্য যথাসাধ্য 
বাবাসত হইলেন! সাঁচ ও সারনাথ 'লাপ পাঠে জানতে পার ষে "সংঘের 
সমগ্রতা রক্ষণের জন্য তিনি কিরূপ যত্রপব লেন, এবং সংঘের মধ্যে যাহারা 
[ববাদ [বচ্ছেদ জঃমাইয়া উহাকে হীনশান্ত কারবার প্রয়াস পাইত,-_কাষায়ধারণের 
অনুপয-স্ত সেই িবোধজনাঁয়তা ব্যান্তগণকে সংঘ হইতে বাহচ্কত কাঁরয়া কিরপে 
শ.দ্রবসন পাঁরধান করাইয়া তাহাদগকে লাঞ্ছত কাঁরতেন। এইবপ নানাবিধ 

উপায়ে প্রতকূল গছ সমূহকে নাশ কাঁরয়া ধমেরি প্রসারের 'লানত্ত পশ্চিমে 

যবনরাজ্যসীমাস্পৃত্ট এশিয়া মাইনর হইতে পূর্বে সুবর্ণভম পযন্ত, উত্তরে 
ধহমারননীমণ্ডিত 'শহমবন্ত” প্রদেশ হইতে পূব দাঁক্ষণাত্য পর্যন্ত বিস্তত [বিশাল 
ভীম গে তাঁহার বিরাট রাজশান্তর চালনা কাঁরতেন। যবনরাজ এ*ডয়োক্সাথয়স, 
ইপাইরসের গ্রীকরাজ, মিশরের রাঙ্গা ফিলাডেলফস ও রাজ্ত্রাতার সতত তাঁহার 
সৌহাদ' ছিল এবং তাঁহার প্রভাবে তত্তদ্দেশ সমূহে তংপ্রাতখ্ঠিত সদনুষ্ঠান 

সকলের আচরণও হইত । ইহাতেই পরবতাঁকানে বৌম্ধধমের পক্ষে প্রপারতা 
লাভের পদ্হা সুগম লইয়াছিল। অবশ্য অশোকের অনেক পরে মধ্য এশিয়া বোম্ধ- 
ধরে দীক্ষত হয়। তিব্বত, চীন, কোরিয়া, জাপানও কলমে বৌদ্ধধর্ম অবলম্বন 
করে। িংহলদেশে প্রচালত কম্বদস্তীতে বৌদ্ধধর্ম যাচকদের একটা তালিকা 
পাওয়া যায়। িম্বদস্তী বাঁলয়া একেবারে তাহা ভিগশ্ুহখন নহে _-এঁতিহাগিসিক 

সত্যেরও তাহাতে নিদশন আছে।« এ তালিকা হইতে জানা যায় সয়াট- অশোক 

* কিদ্বদত্তীতে উছ্লাঁখত বৌদ্ধ যাজকগণের দুই একজনের নাম সাঁচ্তূপ 
হইতে আঁবক্কৃত হইয়াছে । 
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ধর্মপ্রচারের 'নামন্ত কিরূপ উদ্যোগ কাঁরয়াছিলেন। আমার মনে হয় তাঁহার 
উদ্যোগ ব্যাতরেকে বৌদ্ধধর্ম “জগতের ধর্ম” ( ৮/০113-০112105 ) হইতে 
পারত না। আর তাহা হইলে ফা-হিয়ান, সন-ইয়ংঙ, উয়ান-চায়াঙ- ইতসিন প্রভাতি 
চান পারব্রাজকগণ দুগ্গমপথের প্রভূত বাধাবিঘ্ন আতিক্কম কাঁরয়া, অশেষ দুঃখ 
ক্টকে ত:চ্ছ করিয়া তাহাদের “জলের” জঙ্মভূমি তাঁথস্বর-প ভারতে আসতেন 
না; প্রধান প্রধান শিক্ষার পাঁঠস্থানে চার-পাঁচ বৎসর পর্যন্ত অবস্থান পূর্বক 
যত; সহিত সংস্কৃত শিক্ষা করিয়া বিনয়াদ ধরপুস্তক সমাহের অধায়নও 

করতেন না। এই সবধরমপ্রাণ পারব্রাজজকগণ শুধু এখানে থাকিয়া পড়াশুনা 
করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই । যাহাতে নিঙ্গ দেশে গিয়া অবসরক্লনে সংগ্কতে লিখিত 
পঁিথগাল নিষ্ভ্ত হইয়া পাঁড়তে পারেন তাহারও ব্যবস্থা ঝাঁরয়াছিলেন। 
সম্রাট হর্ষবর্ধনের সহাষ্যে উয়ানচোয়াঙ এত পধাথ সংএ্রহ কারয়া লইয়া 
গয়াঁছলেন যে তাহা বাঁহতে কুঁড়িটা সবলকায় অন্বেত অবশ্যক হইয়াছিল । 
অশোক না জদ্মিলে কি বৌদ্ধধর্মের এই বিস্তাতি ঘাটিত ? 

বে সমস্ত চীন পরিব্রাজকগণ চীন হইতে ভারতবর্ষে যাতায়াত কারয়াছলেন, 
তাঁহাদের রাস্তা ছিল মধ্য এশিয়ার ভিতর দিয়া। গুপ্ত সামাজোর পারপূর্ণ 
এণবযেণব সময় বসংবন্ধু প্রমূখ যে সমস্ত ভারতীয় পণ্ডিত তিজ্বতে গিয়াছিলেন, 
এবং ভাবত হইতে যে সমস্ত দ তের গমনাগমন হইয়াছিল, তাহাও সেই মধ্য 
এশিয়ার পথেই । হয বধনের সময়ে এবং তাঁহার মুতদার পর কানাকুজের বিপ্লবের 
সময়ে যে টান সেনাধাক্ষ হর্যবধধনের প্রকৃত উত্তরাধিকারীর পক্ষ অবল*্বন কাঁরয়া 
অঙ্জরণনের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ কাঁরয়াছিলেন, তাহাকেও সেই মধ্য এশিয়ার উপর 
[দয়াই আসতে হইয়াছিল। বাস্তাঁবক হ্থুলপথে ভারতের সহিত বাহভরিতের 

যে আদান প্রদান হইয়াছিল তাহার সঙ্গনক্ষেত এই মধ্য এশয়া। তাই মধ্য 

এাঁশয়া প্রাচ্য জগতের যেন একটা মহায়ান তার্থস্বরূপ। কেননা, এই পৃণ্য- 

প্রণালীতে জগতের সভ্যতার নানা ধারা আসিয়া 'মাশয়াছে। ভারত, চীন, 

[িথ্বত, গ্রথস-, রোমের অদ্ভুত সম্মিলন এই পুণ্যক্ষেত্রেই সংসাদিত হইয়াছে । 

এক সময় এই মধ্য এশয়ায় বৌদ্ধধমের কতটা প্রসার হইয়াছিল, তাহা দিক্ 

চক্রবালাবলদ্ব ভীষণ মরুর বাল,কা সমাধি হইতে উদ্ধৃত 'জ্ঞাত' 'অজ্ঞাত' বাধ 

ভাষার লাখত পৃ'থি হইতে সংগৃহীত হইয়াছে । ইহার বিস্তৃত পাঁরচয় এই 

ক্র প্রবন্ধে দেওয়া সম্ভব নয় । যা মুরল স্টাইন তাঁহার 4১০০1 1100690, 
58779051160 018179 ০04 000050১ এবং হি9108 06 1965616 (90095 

নামক পৃস্তকগণীলতে ইহার বরণ 'লাঁপিবদ্ধ করিয়াছেন । শোষোত্ত পস্তক- 

খাঁন হইতে আম কেবলমান্র দুই চাঁরাটির স্থানের বিবরণ উদ্ধৃত করিব। 
চীন পারা উললান-চুয়াঙ স্বীয় মাতৃ'ভাঁমতে ফারবার সময়ে যে-পথ ধারয়া 
অগ্রসর হইয়াছলেন, আশ্চর্ষের বিষয় স্টাইন সাহেবও সেই পথেরই অন্বততী 
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হুইয়াছিলেন। শতদ্রু ও সিম্ধু নদের তাঁর হইতে যাত্রা করিয়া সোয়াট, ভির 
ও চিতিলের মধ্য দিয়া তান রক্সস- নদীর উৎপতস্ত স্থান পধ্যন্ত আসেন। তাহার 
[বকাশঘর, ইয়ারখাণ্ড, কারঘাঁলিক, খোটান, খাদাখক, নিয়া, এনাডয়ার, চারচান, 
চালক, লপ মরু, লপ-নর, তাঁরম অববাহকা, মিরণ, টুন হোয়াঙ্গ, আনধ্দ ও 
“অসংখা বাদ্ধর” উপতাকার ভিতর দিয়া পাঁশ্তম দিকে উপাস্থৃত হন। কত 
বাধা বি বপতত্তর মগ যাহাকে অগ্রলর হইতে হইয়াছিল তাহা পাঁড়তে পড়িতে 
দেহ ক'টাকত হইয়া উপে । কিন্ত প্রাতাক কেরে সেই আশাতীত রত্বনাভ কারয়া, 
[তান দহঃখ কণ্টকে আত্মার মশেই আনেন নাই । এই সমগ্র প্রদেশ একসনয় 
সংখ্যাতীত বৌঁণ্ধস্তপ ও সাদরে পারকীর্ণ হইয়া উঠিয়াছল, এখন কেবল 
তাহার আঁন্ছু ও কঙ্কাল অবাশংট থাকিয়া সতের আঠার শতাব্দীর পর্বে ষে 

সভাতা বর্তমান ছিল, যে বাশস্ট শিপ কলার প্রাদ,ভবি শইয়াছিল, তাহারই 
সাক্ষ্য দতেছে। 

খাদাধিলকে ধহংসপ্রাপ্ত এক বৌদ্ব বহারের অস্ত্ন্তর কাগজে লাখ ত কতক- 

গুল পথ পাওয়া গয়াছে। অক্ষরগাল বড় বড়, গন অক্ষর,-ভারতীয় 
অক্ষরেরই মদা-এাঁশয়া সংস্করণ । সুসংাক্ষিত অবস্থায় শুদ্ধ সংস্কতে লাখত 

পাথর তিন খানি পাতাও পহয়া গিয়াছে ' অন্যান্য কতকগুলি পুথর অক্ষর 
ভ'রতীর ব্রাঙ্মী অক্ষর ব'লয়া ববোচত হয়। 

১৬ ইসি ল্বা ১) ইণ্চি চওড়া কতকগ,লি কাগজের পৃ্ঠে, সুন্দর চীন 
অন্ষবে চখন বৌদ্ধ পদ ও তাহারই অপর পাচ্ছে ব্রাঙ্মী-অফরে সেই-পদ্ই লাখত 
হইয়াছে । অত নিপুন্তার সাহত চিনপ্রত শত শত কাচ্তভ-খণ্ড বৌদ্ধ অহাৎ- 
বন্দের প্রত হাতর পারণাম দশহিহোছল। [বহার গাত্র হইতে যে পল*তর খাসিয়া 

পড়ি॥ছন তাহাতে অনবদ্য চিত্র গকনের প্রঘাণ উপস্থাপত কারয়া বোঁধস্বত 
অথব। গন্ধবহিণ সেখানে লটাইতোছিল ! আর একটা বৌন্ধ বিহা' গঙ্ অসংখ্য 
বুগ্ধম [র্ত দ্বারা পরিমাণ্ডত হইয়াছে নানা ভঙ্গাতে বুদ্ধদেষ চিত্রিত 
হইযাছেন -কোথা এ তিনি ধম্মেপিদেন্টা, কোথ।ও ডপবাস-ক্ুত্ব আর কোথাও বা 
অনুচরগণ কর্তৃক পাঁজত 1 ভঙ্জব্ক্ষের ঝকলের উপব লিখিত বৌন্ধ সংস্কৃত 

ভামার বই হম্বসংতান্ত পথ খন্টাধ চতুর্ঘ অথবা পণ্চন শতাব্বীর সামগ্রী 
বাঁলয়া পাঁরগাণত হইয়াছে । পাথর প্রছ্দ পট র/প্ ব্যবহৃত কা্ট-ফপকগুঁলিও 
ব্রা্গী অক্ষ ব দোরাত্মা এড়াইতে পারে নাই । 

তাহার পর শনয়া' দশোর কথা বানব! এই স্থলে গ্রীক-বৌদ্ধ অর্থাং গঞ্ধার 
£(5]1. এর সু দর বাকব কাঠের চেয়ারের টুকবা, তাঁত বৃনিবার উপযোগ* 

যম্ত্রপাতি, বুট তৈয়ার? কারবার লাশ, এবং একট। ইশদ্র ধারবার কল, বহুকাল 
বিস্মৃত কোন এক প্রাচীন যুগের এক ক্ষ দু গৃহস্থালশর নগরব পারচয় দতেছে। 

খরোন্ট অক্ষরে 'লীখিত কাঙ্ডখণ্ড, 'চাঠ-পন। হিসাব, 16ঠর খসড়া 'নেযো” 
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প্রীত দ্রব্য সমৃহ দূর অত*তের দৌনক গাহস্থা জীবনের এক পদ্ঠা চোখের 
সমনখে আনিয়া ধারয়াছে। িনিকটেই একাট জায়গা খাজতে একা ঘরে 
অসংখ) সরকারা কাগজ-পন্ন পওয়। গিষাছে। প্রত্যেকটী দু-খানি কাণ্ঠ ফলকে 
দংট রঙ্জং দ্বারা আবদ্ধ ও গ্রন্হিস্থলের উপরভাগ 1১81155 60.8 ১৩1০৭ সংহ- 
চদ্” পাঁরাহত দণ্ডঙারণ [75000155 অথবা 4৩ও মাত্র বনময় “শখল" দ্বারা 
গাহত। সেগাল দালল অথবা আবশ্যকীয় সাকারী কাগ। শীল না ভাঙ্গা 
বা রঙ্জহ নাহিম্ন ক'রয়া অভাপ্তরচ্ছ পন্সেব বিষয় অবগত হওয়া সম্ভব । যাহাতে 
প্রকৃত আধকারী [ভিন্ন অন্য কেহ উহার বিষয় অবগত হইঠে না পারে পেই 
উদ্দেশ্যেই এই সতকর্তা অবলাদ্বিত হইয়াছিল। স্টাইন সাত্বে এবাম্বধ দুখান 
সত খিয়া দোখলেন থে দেবতা ও রা চক্ষে সৌমা দর্শন" আননীয় 
শ্রীধৃন্ত কোঞজজভো সোজাকার নামে এ পর দুইটি লাখত। অধ।পঙ্ত রযাপসন 
এই কাস্টফলকাচ্ছাঁদত খবোধ্টী অক্ষরে গলিখিত কতকগলি পত্র পব কষা কারয়া, 
সেগঁদ যে সরকারী কাগজ ছিল তৎসম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইয়াছেন। পনের 
প্রথমেই লেখ। আছে-মহানূভব মহারাজা লিহাত” অর্থাৎ মহান, 5ব মহারাজা 
খাত -“*হারাজা আদেশ করতেছেন ।” খ্ডয় তৃতীয় শতাব্দীতে যে এই 
প্রদেশের শসনকার্যা পারচালনের জন। ভারতের ভাষা ও বণব্যবন্ধত হইয়াছল, 
তাহার প্রহর প্রমাণ বর্তমান রহিয়াছে । প্রশ্ন উত্থাঁপত হইতে পাবে, কি করিয়া 
এমনটি সতভধপর হইল ? তাহার উত্তরে উয়ান-চয়াং (হোয়েন সাও ) ব'লয়াছেন 
যে ভারতের উত্তর পশ্চিনে অবস্থিত পাল-জা তক ও অন্যানা বহগ্রন্হে উচ্লাখত 
বশ্র;ত বধ্বাবদ্যালয় তক্ষশিনার কাল্যাণ সেই ভীনিভাগ ধদা ও জনের ছট!য় 
বিচ্ছারত হইয়াছিল । অতি প্রাচীন কালে এইস্থান হইতেই এক উপাঁনবেশ 
খোটানে আ'সিয়া উপস্থিত হয় এবং তথায় ক্ষুপু ক্ষুদ্র তক্ষাশলা সমগ্ডুত হইয়া 
উঠে। এই প্রশ্নের সমাধান আরও এক উপায়ে হইতে পারে । ভারতের ভাষা 
এবং বণ-প্রাকৃতভাষা এবং ব্রাহ্মী ও খরোষ্ট॥ অক্ষর_ভারতগয় শকরাঞ্জগণ 
চীনদেশের পশ্চিম ভাগে অবাচ্থৃত লপনর দেশে লইঘা গিয়াছিলেন | 

মিরণে বালকা-সমাধি-মগ্র বহু স্তুপ আঁবক্কত হইয়াছে । তথাকার "চনে, 
ভাস্কর্ষেয ও পোর্তীশঙ্গেপ গ্রীক বৌদ্ধ অথবা গম্ধার ১51৩ এর প্রভাব বর্তমান। 
আসনে উপাবণ্ট প্রকাণ্ড প্রকান্ড বুদ্ধমূর্তির ছড়াছাঁড়। কোথাও বুদ্ধদেব 
“ধ্যানমাদ্রায়” উপাঁবজ্ট, কোথাও বা অভঙ্ব মুদ্রায় দণ্ডায়মান অবস্থায় আঁঙ্কত। 
এবাদ্ধিধ একট? মূতিব পাদদেশে সংস্কৃত ভাষায় ও “গুপ্ত ব্ধী” অক্ষরে 'লাখত 
পৃথি পরাক্ষা কারয়া স্থিরধকৃত হইয়াছে যে উহা বৌন্ধ অধ্যাত্ম-তত্তববিষয়ক 
গ্দ্হ.--খঞ্টাঁয় চতুর্থ শতাব্দীতে ভারতেই লাখত হইয়াহল। মান্দরাভ্যন্তরে 
দেওয়ালের গায়ে আত মনোরম 'বাবধ মূর্তি আঞ্কত দেখিতে পাওয়া যায় 
কোথাও গন্ধর্বগণ উদ্ভয়মান, কোথাও বৃগ্ধদেষ ধর্ম বিষয়ে অববাদ কাঁরতেছেন, 
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আর রাজা সমাহিত পটার্জাল হইয়া তাহাই শ্রবণ করিতেছেন, কোথাও বুদ্ধদেব 

অভয় মুদ্রায় অন্কিত, চত,*্পান্বে অহর্থগণ তাঁহার ঝ্দনা করতেছেন, আর 

কোথাও জাতকব্ণত রাজ্পূত্র বেসসাস্তর কমণ্ডল; হস্তে দণ্ডায়মান, তাঁহার পপ্রয় 
হস্তণ চারজন ব্রা্গাণকে দান করতেছেন । 

তারপর টূন-হুয়া্ । এখানকার লোক সকলেই বৌদ্ধধম্মবিলম্বী ছল কিন্ত 
এই বৌদ্ধ ধমের একটুকু বিশেষত্ব আছে । চীনদেশের লৌকিক ধর্মের সাহত 
ভারতীয় বোৌগ্ধধম্দের যে সংঁমশ্রন হইয়াছিল সেই অদ্ভূত যৌ?গক ধমহি উহাদের 
ধর্ম । 

এই স্থানে আসিয়া ছ্টইন সাহেব “সহস বৃদ্ধের” গৃহা মীন্দরে নাহত 
অপঝণ রত্রের সম্ধান পান। তাঁহার আঁভধানের দুই বসর পূবে এখানে একজন 
“তাও ধমবিলমবী ভিক্ষ একটগ জীর্ণ পূরাতন মন্দির সংস্কার করিতে করিতে 
এই গুপ্ত রর আঁবগ্কার কাঁরয়াছল । তাহার পর যক্ষের মত সেই ধন আগলাইয়া 

বাঁসয়াছিল। কত যত্ধে, কত কৌশলে, কত "প্রোমাস'র সাহায্যে যে সেই রত্বের 
পুনরুদ্ধার সম্ভবপর হইয়াছে, তাহা পড়লে বাস্মত হইতে হয় । 

যখন ছ্টাইন সাহেব সেই “তাও ভিক্ষুকে তাহার নবসংস্কৃত মাঁম্দর দেখাইতে 
বাঁললেন, তখন তাহার আর উৎস:হের সীমা রাহল না। মাঁ্দরের ভিতরটি 
সৃদুঢ় কাঞ্ঠাবরণে মান্ডত এযং সমস্তটা চিন্রত। মছ্দিরের ভিতর দক্ষিণ দকে 
পলাস্তর-বিহীন ইম্টক 'নার্মত আচ্ছাদনের পশ্চাতে একট গ:প্ত গুত্ফা। সেই 
অন্ধকার গৃহ পঞ্জরে বহ শতাব্দের ক্ষয় ও ধ্বংস উপেক্ষা করিয়া অমূলা গ্রন্হরাজি 
রক্ষিত হইয়া আসতেছে । প্রায় ৪৬ বর্গ ফিট পরিমিত মান্দরের মধ্যে একটা উচ্চ 

বেদীর উপর কতকগুলি নূতন মস্ময় মার্ত আছে। সেগুলির সৌন্দর্য ত 
নাই, বরং তাহাদিগকে কুরুপ, কদাকার ধলা চলে। বেদ'র মধ্যস্ছলে একট 
প্রকণ্ড বুদ্ধমাতি এবং তাঁহাকে বেছ্টন কাঁরয়া তাঁহার শিষ্যগণ, অহত্বন্দ ও 
দিকপালগণ দাঁডইয়া আছেন। ভাস্কষেশর অবনাত এই ম্ত'গাল ঘ্বারা 
যতই সূচিত হউক নাকেন, সেই নিঃস্ব, নিষ্ধন, ধর্মগত প্রাণ, তাও-ভিক্ষু থে 
তাহার সদর জম্মভূমি শান-শি প্রদেশ হইতে আসিয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা 

কাঁরগ়া অর্থ সংগ্রহ কারয়া সমস্ত ধন মঙ্দরসংস্কারে নিয়োজিত কাঁরয়াছিল, 
তাহা ভাবলে, তাহার মাকুল ধমপ্রাণতার কথা স্মরণ কাঁরলে, ভাস্কষের 
নকৎ১তা ভৃঁলিয়া যাইতে ইচ্ছা করে! 

হ্টাইন সাহেবকে সেই পুথিগ,লি উদ্ধার করিতে অনেক কৌশল অবলম্বন 
করিতে হইযাছিল। [তিনিও ষে বোম্ধধমের গোরব-বঙ্ধনের প্রয়াসী তাহাই 

প্রথমতঃ ভিক্ষুকে বুঝাইলেন। পাঁরব্রাজক শ্রেষ্ঠ মান-চুয়াঙ- ( হোয়েন্থ, সাঙ ) 
এর প্রাত তাঁহার প্রগাঢ় ভাস্কর কথা তানি নানা প্রকাবে জানাইলেন। বাঁললেন, 
সেই পারররাঙ্রক প্রবরেরই পদাঙ্ক অন্সরণ করিয়া তান ভারত হইতে দশ হাজার 
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“ল' নামক দুম গিরি কন্দরের ভিতর দিয়া, শুষ্ক ভীতিময় মরহবালুকা রাশির 

উপর দিয়া, শত কণ্ট শত বাধা উপেক্ষা কারিয়া তাঁহারই এক কালের আশ্রয় স্বরদ্প 

এই দুরধিগম্য মন্দিরে আসিয়া উপাস্থত হইয়াছেন। 

মাঁন্দরাভান্তরে বহ চিন্নের মধো বিশেষভাবে একটি মার তাঁহার দি আকর্ষণ 

করিল। হোয়েন্থ সাঙ যে খরস্রোতা নদ'র উপকূলে দন্ডায়মান, পশ্বে 

সম্ভোগ তাঁহার প্রিয় অধ্বটি হস্তাঁলাখত ধর্মপুস্তকের পূণ্য ভার বহন থাঁরয়া 

দাঁড়াইয়া আছে । এমন সময় তাকে নদীর অপর পারে পেশীছাইয়। দিবার গন 

সেই ক্ষুদু উর্মমালার উপর দিয়া একটা সবৃহৎ কচ্ছপকে হেঁটে শাসতে 

দেখা গেলে) ঘুরাইয়া ফিরাইয়া মেম সাহেব তাওশভক্ষুককে বুঝাইলেন ফে' 

বৌদ্ধদেব প্রস্ততি ভারত হইতে এ সব পাঁথি আসয়াছল। যাঁদ ভিক্ষ, 

সাহেবকে ভারতের 'জাঁনষ ভারতেই 'ফরাইয়া লইয়া যাইতে দেয়, তাহা হইলে 

বৃদ্ধদেবের এবং ধমগ্রস্হগ:লর প্রকৃত মধাদ। রাক্ষত হইবে। এখং সেও মকর 

পারণার্থক পূণ্য সঞ্চয় কারবে! এখনে থাকয়া তো পনীথগযীল কেবলমাত্র 

ন্ট হইতেছে, উহার মর্মোদ-ঘাটন কারবার লোক এখানে কোথায়? প্রত্তীসে থে 

অদ্ভূত বিদ্চাসন্দির (01619 195০0) আছে সেখানে উহার সংরক্ষণ 

হইবে, এবং বহু ৃঝ্বান- মনীষগণ তাহ। হইতে কত নব নব তত্ব আঁবংকার 

কাঁরবেন এই প্রকার স্তুতি ও আ*বাস বাকোর দ্বারা এবং মাশ্দরাটির জন। প্রত্ত 

ধনসাহায্য কারবার অঙ্গ'কার কাঁরয়া 'টাইন: সাহেব আবশ্যকীয় পৃথগ,ল সেখান 

হইতে লইয়া আসেন। 
সেই তমোময় কূপ হইতে যে বাশ্ডলগল প্রথম বাঁহর করা হইল, তাহা 

বৌদ্ধধমগ্রন্য সমূহের চাঁন ভাষায় অনুবাদ কোনওট কা িম্মাতও নছ্ট হয় নাই। 

কাগজ ও আনুযাঞ্গক অবস্থা পর্যালোচনা কাঁরলে তাহা ষে বহ। পদ্রাতন' সে 

সম্বন্ধে কোন সন্দেহেরই অবকাশ থাকে না। আরও বেশ বুঝা যারবে, 

সেগাঁল রখীতমভ পাঁঠত হইয়পছল। চীন ভাষায় 'লাখত এই গংটনো 

(২9119) কাগজগযাীলর সঙ্গে তিব্বতীয় ভাষায় পি'খত আরও অনেক গুট।নো 

কাগজ পাওয়া গেল। সেগদল যে 1তব্বতের প্রাসদ্ধ তাজ” ও “কাঞ্জ:র” নামক 

ধর্মপুস্তক তাহা স্পঞ্চই প্রতগরমান হয়। এই চশনা কাগজগুলির উষ্টা পতে 

ভারতগর় ব্রা্ঘী অক্ষরে (1]754191) 8181001 3০006) [লাখত পাস মাঝে 

মাঝে দেখা যায়। কোনও তর্ক ও বিসগ্বাদের অপেক্ষা না রাঁখয়া নঃসঙ্কো6- 

ভাবে বলা যায় যে, যে দর অতাঁতে মধ্য এশিয়াতে বৌদ্ধধমে'র চি সং্কৃত 

ভাষা ও বলাম অক্ষরে [লাখিত ধমগ্রচ্ছের অন,শী'লন হইত, এইগ্ধীল সেই কালে- 

রই পুস্তক। তারম অববাহিকায় স্থৃত মঠগুল বোগ্ধপাণডতাদগের [বদ্যাচচাঁর 

প্রকণ্ট নিকেতন ছিল তাহা সহজেই অন্দ্মান করা যার়। 

কাগজগৃল কোন: সময়ের তাহাও নিদ্ধারণ করা হইয়াছে । উহারই সঙ্গে 
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[িশনো সরকারী কাগজপতে এবং কতক্গগল ধম্নপিস্তকের ভিতর তারিখের 
উচ্লেখ আছে ৮৬৭ খখঞ্টাব্দে বুক” দুদ্াকনের প্রচলন হিল। কতকগনল 
পুস্তক উদ এনপ্রোতং-এ ছাপাও হইয়াছিল দেখা যায় । 

চ্হূল আস্তরণে আবৃত কতকগদাপ চির ছটাইন সাহেব আবংকার কাঁবয়াছেন। 
অতি সঙ্গম গজ: (80৫০ ) সিঙ্ক ও ীলনেনের উপব টিত্গাঁল নাখত | 

সেইগ লিয়ে মান্দরঘূড়ালগ ধ্যণ ছিন তাহা তাহাদের তিকোণাকাত ও বেণৎ 
পোৌঁশকায় আবদ্ধ হজ্জ দেখি বুঝা যার। গেপতাকাগাঁল গুটানো "ছল, 
সেগাপ বিষ্ছান হইল, আত নিপৃণভাবে চিতিত, ভারতীয় কলা-বোণষ্ট্ে পচ হুত 
বৃদ্ধ ও বোধিসত্ষগণের অথবা অন্য কোনও বৌদ্ধ বিষয়ের ট্ত্রি দেখা গেল। সেই 
চ্পটগুলি এত সঙ্গে বেশৰ দিয়া নামত ষে তাহা দোখলে চমংকৃত 
হইতে হয়। 

মধ্য এীশয়ার ব্রাঙ্দী আঅকরে লিখিত অনিকগাীল সংস্কৃত পক পাওয়া 

গয়াছে! টহারই চধ্যে ক *কগযীন রিশেষ উল্লেখযোগ্য । ২? হীন পারমাণ 
জমবা প্র সন্তরখান তালপানর উপর লিখিত একখানি সংস্কৃত পথ আবিৎ্কত 

হইয়াছে । অক্ষরগঠাল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কিন্ত; বড সুন্দর; আক্ষারক 'বাশন্উতা 
দে'খয়া, উহা যে খঙ্টংগ তৃতীয় অথবা চতুর্থ শতাব্দীতে লাখত হইয়াঁহল, 
এইরূপ অন্যমান হয় । কোন্ পরিব্রাজজকের দ্বারা এই দুর মঙে গলি নীত 
হইযাছুল কে জানে ! 

আর একটা সুবৃহৎ পথ গুটানো আবস্থায় পাওয়া গিয়াছে ! উহা গুপ্ত 
অক্ষরে 'লাঁখত ৷ বাহভাঁগে বিকশিত কমলদলের উপর দুইটী সাঁচিতিত মর্াল 
আঁঙ্কত । অপন্রংশ উদীচ্য বোদ্ধ সং্কতের কতকগুলি বন্দনার সাহত কোন 
এক “অক্কাত” ভাষায় লিখিত অনেকগণাল পধান্ত রাহয়াহে। মাচাষণ হালি 
অনেক দছ্টে আবিস্কার করিয়াছেন যে, এই দুইখান সুরাক্ষত পুস্তক সংস্কৃত 

বন্ত্রচ্'দকা' ও অপারামতায়ু' নামক বৌদ্ধধর্ম গ্রন্থঙ্বয়ের আক্ষারিক অনুবাদ । 

এই পন্্তকগ্ীলর এীতিহাসিক মূল এই বে, উহা হইতে স্পঙ্ট বুঝা যায়, টুন 
হুয়াঙে যে সমস্ত মঠ ছিল, তাহাদের সাহত তিষ্বত, গান ও তাঁরম প্রদেশের 
ঘাঁনৎ) সমপক বিদামান 'ছিল। 

আফগানস্থানের ভিতর দিয়া যে বৌন্ধরর্ম প্রাচ্ন মগাঁদয়'না প্রদেশে 
( আধুনিক সামারকান্দ ও বোখারা ) প্রবেশ কারয়া আরব বিক্রয়ের : খুপজ্টীয় ৮ম 
শতাব্দী পূর্ব পর্ধান্ত বিশের গ্রাতপাত্ত লাভ কারয়াছিল তাহা চীনগ্রন্ছ এবং 
অন্যান্য প্রান্খন প্রমাণ হইতে সচিত হয়। বার্ন 'বধ্বাবদ্যালয়ের অধ্যাপক 
মৃূলর সাহেব (ঘি. ৬৬. ৫, 10]1৩7) ও অধ্যাপক গ্রণ্রেয়েডেল (তে 

৮০৫০1) ত.ফানে প্রাপ্ত পাঁথ হইতে শ্ছির কারয়াছেন যে বৌদ্ধ ও মখিকণয় 
ধমবিল্ব"? সগাদয়ানগণ 010175656 701105656215 উত্তর পধণস্ত বসবাস কাঁরয়াছিল 
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ও তথায় সদাদরার ভাষার অনুদত (ও লিখত ) নিজ নিজ ধর্মগ্রচ্হ বাবহার 
কারত। অন্টম শতাব্নীর শৈষভাগে পূর্ব তুকণশ্থানের উপর চখনের আঁধপতা 
ক্ষাণ হইয়া কমে নির্বাপত হয় এবং অর্ধ শতাহ্দখ পরে এই তাঁরন প্রদেশে 
তিব্বতের প্রভাবও লংপ্ত হয়। তখন হইতে উইগৃর প্রভাবের বিস্তার আরম্ভ 
হয় এবং দুই শতাব্দী ধাঁরয়া এই তফ্ণানই উইগুব প্রভাবের পণঠস্থান থাকে। 
তক? ও মধ্য পারাঁসক (11419 চ৩15137) ভাষায় গলাখত যে সব পাঁথ 
পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে অধ্যাপক নূলর স্থর কাঁরয়াছেন থে বছ্গের ও 
নাঁণর ধন পাশাপ্যাশ নি্ববোধে অবাস্থত ছিল। 

বৌণধ প্রমগ্রচ্হ সমৃহ যে পুরাতন তক ভাষায় অনুগত ও উইগৃর অক্ষরে 
[লাখত হইর।ছিল, তাহার বাঁশন্ট প্রথণ আছে । এইরুপ অনেকগতীল প.ণথই 
সংপংবাদিত অবস্থায় পাওয়া 1গনাছে | শধ্যাসক 1৩175 25 ২১১ ইহার মধ 
দুইখান গ্রন্হ চাপতে পারয়াছেন। 'আঁত ধমকোষ' নানক আথ্যাম্ম-ত ঈবীববতক 
বৌদ্ধধর্ম গ্রচ্হের ভাষা এ দুইখান পৃথির নধ্যে শাছে। চতন পাঁবব্রাঙ্ষক উযান 
চুয়াও উত্ত ধর্মগ্রন্থথানিকে মূল সংস্কৃত হইতে ভাষান্তার চ করেন। পরবে উহার 
ভাষ্য লিখিত হইয়।ছিল। 

[ মানস ও মর্মবানণ, জ্যৈত্ঠ ১৩২৫ ] 



মধ্যযুগে সারনাথ 

বৃন্দাবন ভট্টাচার্য্য 

মধ্যযৃূগের সারনাথ (বার ও সারনাথ পারভ্রাজক তাই সং $- মহারাজ 
হযবন্ধনের দেহাবসানের অন্যবাহত পরেই ভারত-সাম্রাজ্যে ঘোর দুদশার 

সূত্রপাত হয়। কেন্টুশান্তর অভাবে উত্তর-ভারতে নানা বিশৃঙ্খলার সঙ্গে 
সঙ্গে বহু খণ্ড খণ্ড রাজ্যের উতভব ঘটে । প্রায় তিন শতব্দী (৬৫০--৯৫৩ ) 
ব্যাপয়া এই তরাজকতার হাস ভারত-ইতিহাসে লাক্ষত হয় না। দশম 
শতাব্দীর মংযভ.গ হইতেই আমরা কাঁতিপয় সুদ রাজ্যের পারুচয় প্রাপ্ত হই। 
কিম্তু দ্বাদশ শতাব্দীর মুসলমান আক্লমণে প্রায় সকল হদ্দু-রাজোরই আঁন্তমদশা 
উপস্থিত হয়। £ই ষণ্ঠ শতাব্দণ ব্যাপগ ভারতোতিহাসের মধ্যযুগে ভারতের 
বাহদে'শ হইতে কোনও আঁহন্দু আক্রমণকারণ আয্যবিত'কে বিধহস্ত কারবার জন্য 
আগমন করে নাই। সুতরাং এই সময়ে হিন্দহ-ধমেরি নানা সংস্কার লাভের 
অবসর ঘাঁটয়াছিল। [হন্দ্ ও বৌদ্ধের মধ্যে পার্থক্য নামমান্রে পধণ্বাঁসত হইয়া 
বিবিধ সামঞ্জসোর সৃষ্টি কায়াছিল। এ যুগের দেবম্যান্তগ্ীলি কোন্ডী 

হিন্দুর, কোন টা বৌঁষ্ের ইহা নিশ্চিতর্পে স্থির করা অনেক স্থলে অসম্ভব 
হইয়া উঠে। এই বিষয়ের জাক্জহল্যমান দণ্টোন্ত বৌম্ধকেন্দ্র সারনাথে বহদখার 
লক্ষ্য করা গিয়াছে। সুতরাং মধাযুগে উত্তরভারতে [হম্দঃরাজার আধিপত! 
থাঁকচেও সারনাথাবহারের ধর্ম ও শিষ্পের সংস্থিতির কোন ঝাঘাত ঘটে নাই। 

এই যুগে আমরা সারনাথে বহু চৈত্য নিমণের কথা, বৈদোশক ভ্রমণকারণর 
আগমনের কথা, সবিবগণের ধর্ম5র কথা, হারের বিবিধ সংস্কারের কথা, 

শিপ নিদশন_ লি পিমালা ও সমসামায়ক ইতিহাস হইতে অবগত হইতে পার । 

প্রধানতঃ [তনট? দিক হইতে সাবনাথ-বিহারের এই তথ্যন্সম্ধান কব! যাইতে 

পারে- শিঃপ, ধমসিম্প্রদায় ও রাজার কর্তৃত্ব । আমরা ক্রমে কমে এই যুগের 
সারনাথের ইতিহ!স যথাসাধ্য বিবৃত কাঁরতে চট কারব। 

থঙ্টীয় অ্টন শতাব্দ'র মধ্যভাগে উত্তরভারতে কানাকুব্জের রাজাই স্ধপেক্ষা 
প্রবল হইয়া উঠে। বাক-পাতি কবির “গউডুবহো” ন মক কাব্য হইতে কানা- 

বুব্জরাজ যশোবরার রাজ্যের সীমা স্থির করা যায়, তাহাতে বুঝা যায় বারাণসী ও 

বৌদ্ধ-বারাগস' ও তাহার অন্তত ছিল। (১) যশোব্মা 8৩১ সালে চীনদেশে 
সপ পাপা তি পিপিসী পা পপ পপ শী মি শপ শি এ সি উকি শা শশা পা শি পাশা ্পশাশি বি শশী ০ম সপ 

(১) £1000981 8178 ৫] ০ [0০9৪9 8100 ১০006 17 00003 

৪8 12105 73608165 10 (006 11004010০01 009020] ) 5901] ক ক? 1000, 

০৪2 ০1 [], 0. 910. 
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একজন দূত প্রেরণ করেন যাঁদও তান বোঁদকমার্গের পুনরুঞ্ধারের জন্য 
অপরিসীম বন্ধ কাঁরয়াছিলেন এবং তাঁহার যত বারাণসীধাম বেদচচার প্রধান স্থান 
হইয়া উঠিয়াছিল (২) তথাপি সারনাথ-বহারের উন্নতির কোন হানি হয় 
নাই। সারনাথের খ্যাত শুনিয়া সুদূর চন দেশ হইতে পররব্রাক তাই 
সং €(181-050708 ) ৭৬৪ সালে মহাঝোধাবহার দরনান্তে ারাণসা 

(2০০০-০:-9) অথবা মৃগদাবের অন্তর্গত খাঁষপত্তনে আগমন কারয়া- 
ছিলেন। তিনি লাখয়াছেন ষে এই স্হানেই বৃদ্ধদেব ধমচকু প্রবত'ন করেন (৩) 
এই চন-পারব্রাজকের পূঝে ওয়ং-হঃয়েংসি” নামে অন্য একজন পারক্রাঙ্জক 
৬৫৭ সালে ভারতে পর্মাটন করেন, কিন্তু তাহার 'লিখত বিবরণে মৃগদাবের 
কোন উজ্লেখ পাওয়া যায় না। (9) 

৯ম ও ১০ শতাব্দখতে সারনাথ £ যশোবমরি মৃত্যুর পর যথাক্রমে 
বন্্রায়ুধ ও ইন্দ্রায়ধ কান্যকৃষ্জের সংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহাদের 

বৌঙ্দক বা হিন্দুধর্মে সেরূপ অস্হা ছিল না। অতএব অনুমান হয়, 
তাঁহারা বৌদ্ধধধ্র প্রতিই আঁধক অনুরাগী ছিজেন। সুতরাং তাঁহাদিগের 
অধিকারভুন্ত বারাণসীর অন্তত সারনাথ-বিহারে নানা উন্নাতর সুযোগ 
উপপাস্হত হইয়।ছিল। নবম শতাষ্দীর প্রথমপাগে ইন্দ্রাধধ পালনংপাতি 
ধমপাল কর্তক িংহাসন্চযত হয়েন! বৌদ্ধ নৃপাতি ধর্মপাল তৎপর 
চক্কায়ুধকে কান্যকুত্জরাজ্যের অধান্বর করেন। কস্তু চক্রায়ুধের রাজাকাল 

স্হায়ণ হয় নাই। ৮১০ সালে গুজ্জর প্রাত্হাররাজ নাগভট তাহাকে রাঙ্জাচ্যত 
কারয়া কান্কুব্জে স্বকীয় বংশের রাজপদের প্রাতিষ্ঞা করেন । এই বংশের তৃত"য় 
নপাত মহাপরাক্রমশালী 'মিহিরভোজ অথবা প্রথম ভোজদের চিকেট গিরন্দৃর্গ 
হইতে অগসর হইয়া প্রায় ৮৪৩ খ্ঃ কান্যবুব্জ জয় করেন। 1৫) “আদ বলহ" 
উপাঁধধারী এই ভোজের স্যাবস্তত সাম্রাজ্যে সমগ্র আধাঁবত অস্তর্নিবদ্ট 

হইয়াছিল। :'৬) সতরাং ইহা 'স্হর যে সারনাথ বৌদ্ধাবহারও কিছাযদনের 

(২) শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বস: প্রাচ্যবদ্যামহাণ'ব মহাশয়ের কাশীপরিক্রমা, 

২৪৬ পৃঃ 

(৩) ]0001081] £১5180006, 1895 ৮০] [[. 0. 357-366. সারনথ 

সম্বন্ধে কোনও লেখায় এ পর্যন্ত কেহই এই উচ্লেখাঁট লক্ষ্য করেন নাই! 

(8) 1,555 2101016৮155 17511551025 ৫০ ৬৮৪16, [31061)056 

02105 [006. 1. &১, 1900, 

(৫) বঙ্গের জাতীয় হীতহাসে (রাজন্যকাণ্ড ) ১৬২ পঃ। 

(৬) ড, 4. 905108 58115 1505 0£ [15019 (200 £410190 ) 

0. 350. 



৬০ বৃদ্ধ ও বোদ্ধ 

জন্য তাঁহার শাসনাধীন ছিল। তিনি নিষ্ঠাবান: হিন্দ; ছিলেন । ৭) কিন্তু 
কদাপ পৌ'ধধমের প্রাতি বিদ্বেষ প্রকাশ করেন নাই । কারণ, তহারই রাজদ্ে 

দেবপালের ছাতা এবং প্রথম বিগ্রহপলের পিতা মহাযোম্ধা জয়পাল পারনাথে 
দশাট চা নিণি করাইঠছিলেন। সারনাথে প্রপ্ত তাঁহার লাপ হইতে এ কথা 
আত হতনা যায়। 1৮) বাকপালের পুত্র এই জয়পাল দেবপালের শতুদলনে 
ও স্বরাজয-ধতারে প্রধান সহায় হইয়াছিলেন ! তিনি প্রাকজ্যোতষপূর ও 
উৎকলের নূপাতিদ্বমকে দমন করেন।। ৯ আবার এই জয়পালই ছদ্দোগপাঁর- 
শিস প্রকাশকাব নারায়ণ্ভট কর্তৃক উত্তস্রাদের মাধপত রূপে পারপ্চত 

হইয়াছেন। ১০. "তিনি মহাপশ্ডিত উন্নাপাতিকে ধিতশান্ধে মহাদান কাঁরধা- 
ছিলেন একদকে হদ্দূর কতণ্য পিতৃশ্রাপ্ধ্য, অনাদিকে বৌদ্ধাবহারে চৈত্য 
দান! পূবেহই বলিয়াছ এ যুগে হন্দ: ও বৌতদ্ধর মধ্যে আচারগত নানা 

সমম্ধয়ে। অভাব গল লা। ইাতিহ।সে জয়পালের সময় নবম শতাব্দীর শেষ ভাগ । 

তাঁহার সাপনাথের লিপির শ্রক্ষরও এ কথার পোষকতা করে । শিলাপতে সকল 
লোককে “সর্বজ্ঞ” বা বৃদ্ধ হইতে কামনা করা হইয়াছে £ ইহা হইতে তাঁহার 
বোদ্ধ মের প্রতি তথা সারনাথের প্রাতি অসাধারণ শ্রদ্ধা সচিত হইতেছে । প্রায় 
৮৯০ খ:ঃ ভোজের মৃত]র অবাবহতপরেই গৌঁড়ের 'বগ্রহপাল অগ্ুপ সময়ের জন্য 
কানানুষ্জর প্রদেশ অ'ধকার কাঁরয়া আপন নানে মুদ্রার প্রচলন করেন। (৯১) 
৬তএব দেখা যাইতেছে খশন্টায় নবম ও দশম শতাব্দী ব্যাঁপয়া প্রায়ই উত্তর- 

ভাসতে গত্জর-পালদ্বন্দহ চীলয়াছিল। সৃতরাং বারাণসী এবং সারনাথণবহার 
একবার পাসরাজের, একব।র কান্যবুষ্জাধীশের আধকারে আসতেছিল। অবশ্য 

(৭. চ:নজদেব গঞ্জর-প্রাতহার বংশোদ্ভব ব1লয়া কেহ কেহ হয়ত অনার্- 
সংভূত বাঙ্গছবন। কজ্ু তাঁহার পাত্রের গর কাব রাজশেখর মহেন্দ্রপালকে 
রঘকুল চূড়ামাণ বাঁলয়া পাঁরচয় দিয়াছেন। কাঁবকে এক্ষেত্রে মিথ্যাবাদী 
বালবার সন্তোষজনক কারণ পাই না। 

“ভাব কাহজ্ঞদু এদূং কো ভণই রআন কলহ [সহন্ডো। 
«হু উল চড়া মণ নো মহেচ্দূপালসস: কো অ শুরু ॥ 

কপরমঞ্জ:রা প্রস্তাবনা । 
১1050 0055000 036210989০5 ০ ট0 10 54, যষ্ত অধ্যায় 

পুগ্ণবঝ/। 

(৯) গৌঁড়লেখমালা, পঙঃ ৫৭-৫৮% শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ কৃত গৌড়রাজমালা, 
২৯ পহ$। 

(১০) শ্রীযুক্ত রাখান্দাস বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত বাঙ্গালীর ইীতহাস পৃঃ ১৮৫ । 
(১১) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (রাজন্যকান্ড ) ১৬৫ পৃঃ। 

৮ 



মধ্যব্গে সারনাথ ৬১ 

আঁধককালের জন্য কান্যকুন্জরাজ্যেরই অন্তভূত্ত হিল বাঁলয়া প্রমাণ পাওয়া ধায়। 
ভোজদেবের পর তাঁহার পূত্র পরাক্রমশালী মহেন্দুপাল কান্যকুব্জের দসিংহাসনাধ- 
রূঢ় হয়েন। গয়া প্রভীত চ্হানে তাঁহার মার্ত প্রাতিষ্ঠা প্রভূত নানা 
সংকার্ের নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে । (১২ তিনি বাহুবলে বহুদং 
পযন্ত সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়াছেন, পণ্চনদ বাতীত পশ্চিম সমদ্রু হইতে মগধ 
পর্য)ভ্ত সম] উত্ত:ভারত তাঁহার করতলগত ছিল। তাহার প্রদত্ত কয়েকখান 
[লীপ এবং তাঁহার গুর। রাজশেখরের কপরম্রী হইতে এই সংবাদ পাওয়া! 
যাইতেছে । (১৩) অতএব সারনাথও তাঁহার আধকারে আাসয়াহুল, সে বিষয়ে 
সন্দেহ নাই। দশম শতাব্দীব প্রথম ভাগে মহ্জ্পালের মুতুর সঙ্গে সঙ্গে 
একাদকে যেবন কান্যবুব্জরারাজ্যের অপঃপতনের সন্রপাত হয়, অন্যদ্ঘ,ক আধার 
তেমান দেবপালে  মৃতাতে গোড়রাজাগৌরব অস্তাচলগামী হইয়া পড়ে! “এই 

দুহাট পবাক্রান্ত রাজ্যের অধঃপতানন সচনা হইতেই, উত্তরাপথের অধঃপতনের 
সূত্শাত । মুইজুদ্দীন মহত্নদ ঘোরী কর্তৃক উত্তরাপথ 'বাঞ্জত হইবার তখনও 
প্রায় তিনশত বৎসর বাক ছিল 1 কিন্তু টন্তরাপথের এই তিন শত বংসরের 
ইতিহাস তুরুঙ্ক বিজেতার সাদর অভার্থনার উদ্যে'গের সুদ*খ কাহনী মান।” 
(১3) মহেম্দ্রগালের পর দশম শতাব্দী ব্যাঁপয়া কনৌঞ্জের সিংহাসনে পর পর 
শ্বিতখয় ভোগ, মহাপাল, দেবপাল ও বিজয়পাল প্রভাত নরপাঁতগণ আরোহণ 
কবেন। কিন্তু ইহাদের রাঙ্জযকালে রঙট্রক্ট-প্রভাব [বিস্তারে ও ছন্দেজলবংশণয় 
জেজাডযান্তর রাজগণেব অভ্যুদয়ে কান্যকুত্জরাজ্য ক্রশঃই হতঙ্ হইয়। সঞকুচিত 
হইতেছিল। অঞ্পকালের জন দুই একবার কান্যকু্জ রাষ্ট্রক্টগণ কর্তৃক 
আঁধকৃতও হইধাঁছল । এাদকে আবার গোঁড়ঠাজোেরও এই একই দশা । দেবপালের 
পর পুনঃ পৃনঃ রান্ট্রকট কাদ্বঝজগণের আরুমণে গেড়রাজয অবনাতর পথে 
অগ্রসর হইতোছিল। সারনাথবহার এতাঁদন কান্যকুত্জরাগ্যাঁধকারে থাকলেও 

তান্নক বৌদ্ধমতাবলম্বী পালন:পাতিগণের 'বাঁবধ সাহায্য ও আশ্রয় লাছে বণ্চিড 
হয় নাই । কিন্তু দশম শতাব্দ।তে এই উভর রাঙ্গযের হীন দশ.য় সারনাথেরও 
অধঃ স্তনের সংচনা হইয়াছিল । বৌখসমাঙ্গের বিহারের প্রাত, গঞ্কটীর প্রাত 
অবহেলায় ীবহারের শিজ্পপামগ্র'র জীর্ণতা একাদশ শতাব্দখতে পালরাঙ্জ 
মহ'পালের & টি আকষ' ণ কারয়াছুল। তাই নানাবধ সংস্কার কারে প্রয়োজন 

(১২) বাঙ্গলার ইতিহাস, প্রথম গা, ২১১ পৃঃ। 
(১৩ 'বৈহালকঃ-জয় পূরাদগঞ্গনা ভঙ্গ চৎপাচদ্পকর্মনপূর লীলা" 

নাঁজ্জ'ত রাচাদেশ 'বক্রমাক্রান্ত কামরূপ হরিকেলখ কৌলকারক অপমানিত জাত্য 
সুবর্ণ বর্ণ সব্বাঙ্গ সংন্দরত্ব রমণায, ন্যায় তে ভবতু সুরভি সমার*ভঃ। 
( সং্কৃতানুবাদ ) কপূরমঞ্জুরখ ১ম জবনিকান্তর | 

(১৪) গৌড়রাঙ্গমালা, ৩২ পৃঃ। 



৬২ বুদ্ধ ও বৌদ্ধ 

অনুভূত হয়। দশম শতাব্দীতে নহে, প্রকৃতপ্রস্তাবে তংপূর্ব হইতেই, বৌদ্ধ 
সমাজে তান্িকতার নানা দোষ স্পর্ণ হওয়ায় সারনাথ বিহারের অবনাতর পথ 

উন্মান্ত হইয়াছিল। আমরা এস্থলে তান্ত্িকতার কিপিং আলোচনা কাঁরব । 
ঘমচক্বিহারে বৌদ্ধ তাপ্তিকতার প্রভাব £ সকলেই জানেন বোদ্ধ- 

ধম্নের মধো প্রপানতঃ দুইটি সম্প্রদায় চলিয়াছে-_ একটা হখন যান আর 
একটা মহাযান। হানাধান পূববতীন মহাযান পরবর্তী । সাধারণতঃ 
প্রত্তাত্তবক্গণের মত, মহাযান-মত নাগাজ্জু্নের সময় হইতেই আরম্ভ 
হয়। 1₹%2 নানা প্রমাণ দেখিয়া মনে হয়, মহাধাননত আরও পূর্ব 

হইতেই চলিতেছিল। (১৫) বৈশ।লীর বৌদ্ধ সংগীতিতে দই দলের সূষ্টি 
হয়-_গ্ঘবিরবাদ ও মহাসাথ্ঘক | এই মহাস।ড্ঘিকগণই কালক্মে মহাযান হইয়া 

পড়েন; নেপালীয়গণের দেবভাঞ্জু ও গুভাজু ধর্ম দেখিয়াও মহাযানাদগের প্রকাতি 
বুঝা যায়। €১৬ সারনাথাবছার বোদ্ধধমের আদিভঁম, সৃতরাং হখনধান ও 
মহাযান উভয সম্প্রদাষেরই নমসা ক্ষেত্র । তাই আমরা কাঁণ.স্কর পর হইতে 

হষবদ্ধনের সময় পধণন্ত হীনযানীয় সাম্মতীয় ও সর্বাস্তবাপ্দগণ এবং মহাষানগয়- 

গণের সারনাথে নিবিরোধে বাসের নানা পাঁঞ্চয় পাইয়া থাক। খন্টোয় 
অম্টম শতন্দী হইতে বোগ্ধরমের অখঃপতনের আরম্ভ, সঙ্গে সঙ্গে মহাযান 

সম্প্রদায়ে তাঁম্কক তারও প্রবেশ লাভ। (১৭) 'হিদ্নুগণের তান্লিকতা গ্রহণ 
কারবা বোদ্ধগণ সাধনপথ অগ্রনর হইতে পারলেন না। বরং তাহাতে বৌদ্ধ- 

গণের পাহতে 'বিগরণত হইল” তাঁচ্নক মঞ্সতন্েরর অপব্যবহার কাঁরয়া 
মহাযানীগণ নৈতিক অবনতির সঙ্গে সঙ্গ ধমেরি বাঁহরঙ্গের উপাসনায় ব্যাপৃত 

হইয়াছলেন। বৌদ্ধ যোগিগণের আর সে পবেরি চরিন্রের শঞ্ধতা, মনের 
নিম'লতা ছল না। তাঁহারা অনেক ক্ষেত্রে ভোঞ্কর আশ্রয় গ্রহণ কারতে ছিলেন। 
তাই আমরা মহারাঞ্জ হের সময়ে 'লাখত নাগানন্দে, যশোবমরি সময়ে লিখিত 
মালতীনাধবে এবং মহেন্দ্রপালের সময়ে লাখত কপ্রমঞ্জরীতে বৌদ্ণ তাঁম্তুকতার, 
ভৈরব-উরবীর ভীষণতার বিবরণ দেখতে পাই! খস্টায় মগ্তম শতাব্দখতে 
মহাধানীয়দিগের যোগাচার সম্প্রদায় ক্লষণঃ মন্প্রযানে পারণত হইতোঁছল ॥। (১৪) 
নবম শতাব্দণীতে মন্্যানমত [বরুমাশলা প্রীত হ্থানে সবর্জনগৃহীত হইয়াছল। 

(১%) অধ্বঘোষের গ্রন্হাবলী, লঙ্কাবতার প্রভীত এই মতে পূর্ণ । 
(১৬) ম্হানহোপাধ্যায় শ্রীধন্ত হরপ্রসাদ শাস্তী সি আই ই মহোদয়ের 

“বৌম্ধধর্মণ প্রবন্ধ, নারায়ণ শ্রাবণ, ১৩২২ এবং যি বব. ৬৪5১১ 10906]া। 

04441715105 11709300098 05 24, 

(১৭) [7 16105752051 016 30301015100) 2 133 

(১৮) ১1960 8990101500. 00, 3১ 4. 



মধ্যযুগে সারনাথ ৬৩ 

আদ কর্মর5ণ' প্রভীত এই মতের পৃঙ্তকও এই সনয়ে রাত হয়। গশম 
শতাধ্ৰখতে মন্ত্রযানের অন্তর্গত কালচক্রুধান (১৯ হইতে বন্ত্রধান (২০) নামে 
একটা ভীষণ মত জন্মলাভ করে । এই মতবাদ নেপালে ও তব্ব:তই আঁধক ভাবে 
আধিপত্য লাভ কারশ্াছল। (২১ মহাযানীয় সকল শাখার মধোই নানা 
দেবদেবীর পূজা প্রগালত ছিন্ন তাঁহারা হিম্দঃগণের নিকট হইতে যেবৃপ 
তাঁম্নিকতা গ্রহণ কারয়াছলেন সেইরূপ অনেক ক্ষেত্রে হিদতন্যোশ্ দেবাদবার 
পূজার আদশও লইয়াছিলেন।॥ তারা, চামন্ডা, বারাহী প্রভৃতি দেবীগণ হন্দুর 
পুরাণে ত্র বহুদিন হইতেই পাঁজতা হইয়া আসতেছেন। মণ্ঘ্যান ও বড- 
যান সম্প্রদায় এইগ্ঁল সদ্ভবতঃ গ্রহণ করিয়া অনেক শ্থছলে নাবের ও আকারের 
পাঁরবত'ন কারয়াছিলেন। যথা, জঙ্গ লীতারা, বজুবাবাই?, বর তারা মার"চ) প্রভৃতি 

ভীক্ষণাদে বী তাঁহাদের আঁভনব সৃষ্টি। (২২) আবার ইহাও অস্বীকার করা 
যাব না ষে, হন্দুগণ পুনরায় ইহাদের নিকট হইতে অনেক দেবদেবীর মাতিধার 
কারযাঁহলেন । মঞ্জুহী, অকোভ্য অবলোকিতেশবর প্রভৃতি মতি মহাযা নীয়গণের 
সম্পূর্ণ নিজস্ব এবং এর সকল মৃতির পূজা কৃষাণ ও গণপ্তনগেও বত'মান 

[ছিল। পরবার্তকালের হিম্দুগণ বৌদ্ধ মঞ্জুরীকে মঞ্জ]ঘাষ, বৌদ্ধ অক্ষোভ্যকে 
[শব বা খাষ বন্তাল*কে বাতলীরপে নখরবে গ্রহণ কাঁরয়াছেন। (২) বৌদ্ধ 
তা্িক প্রন্তাব ভ'রতের নানা বৌম্বস্থানে ব্যস্ত হইয়াছিল, সারনাথে আমরা বহু 
বৌম্ধশান্তমূতি দেখিতে পাই । যথা তারা নং 13 (/)5, 80) 7, বজ্্রতারা 
নং 3 (0)%, মাবখচ নং 80) ২ । এই সকল মুর্তি নিশ্চয়ই পালরাজগণের 

পর শপ ১ পপ পপ -১৭/৫০ জ+র৫এ এ-, 

(১৯. কালচক্রযান অর্থে ধংস হইতে পারন্রাণ পাইবার গাত বঝায়। 
ওয়াডেন সাহেব এই যানকে ভূত-পিশাচবিদ্যা (10120 ):০0108% ) বলিয়া বাত 

কাঁরয়াছেন। প্রকৃতই ইহা তাই । ইহাতে বৃগ্ধকে পর্য্যস্ত পিশাচরূপে গ্রহণ করা 
হইয়াছে । নেপালের বৌদ্ধধর্ম সাধারণতঃ এই যানের অনুর্থত | 

(২০) এই পথের উপাসনা মধ্যাবস্ত ও বিঝাহত বৌদ্ধগণের মধ্যে প্রচলিত 
ছিল। লামলোক হইতে রপলোক যাইতে হইবে । আরও অগ্রসর হইতে হইবে, 
তবে অরূপলোক। তথায় নিরাজ্মাদেবখর সাঁহত িশিলেই নিবারণ হইবে। 

(২১) ০100 506)84115000109816 069 13030101920005, 00. 51) 

94) 10) 101. 

(২২ 18150506055 (৬ 2.5.) 190040850190 ৮5 09001 

10005 (00071 131119 3.1, 0. 11, 21. 

(২৩) 17019005507) 6০ 110902107/ 9000101800 05171. 1. 

71719185780 93561 0.1, 50, 12 হা বি বি. ৪৪8 

4481003601981081 ছি 0৫6 11950158213] ৬০] 11. 17004045002 

80০৬. 71815 5202 10000,5 2, 

দাত আপা আও শা স্পা রা জারির 



৬৪ বৃদ্ধ ও বৌদ্ধ 

প্রভাবে নবম ও দশন শতাষ্দতে রচিত হইয়াছিল। পালনৃপত্তিগ্রণ সন্ভবতঃ 
মন্-বন্ত্রবানের উপাস ₹ ছিলেন, তাঁহাঁদগের মন্ত্যানের কেন্দ্র বিরু 'শিলাবহার 
িমা্ণ এবং তারানাথেন উীস্ত হইতে একথা সপ্রমাণ করা ষায়। (২৪) অতএব 
ধমচক্তীবহারে নবম ও দশম শতাব্দীতে মন্দ্রযান-কন্দ্রধান সম্প্রদায়ের বৌদ্ধগখ 

বিরাগ্ত ছিলেন ইহা একরপ ছ্হিরপিশ্বান্ত। পালরাজগণ একাঁদকে নানাস্হানে 
শিবপ্রাতিৎ্ঠা করতেন, অন্যাদকে বৌধ্খভাবে শিবশান্তর ও উপাসনা কারতেন। 
এই উভয় বিষয়েই নিদর্শন সারন!থে আছে। 

এক।দশ শঠাব্দখীতে সারনাথের পরিচয় £ দশম শতাব্দীর অস্তভাগে 

কানাযুত্জরাজ। 1ছন্নাওম্্র হইয়া নামমাপ্রে পর্যযবাসত হইয়াছিল । আবার 
তাহার উপর পবাস্তগন। সোলতান মামুদ প্রভাত মুসলমানগণ এই 

সময় হইতে একাদশ শতাব্দীর প্রথমপাদ পধ্ণন্ত উত্তরভারতে উপযূ্পার 
যে অত্যাচার পূর্ণ আরুমণের আঁহনয় কারতেছিল তাহাতেও কান্যকুব্জ- 
রাজের দুদর্শার অবাধ ছিল ন।। ১১৮ সালে মামদের কনৌঞ্জ আবুমণে 

ন্পাতি রাজ্যপান পলায়ন কারয়:ও অব্যাহাত পান নাই। সতরাং এ সময়ে 
সারনাথ'বহারের অধোগাতর বিষয় কঙ্পনাতীত । কনো আঁধকারের পর মামুদ 
কতেহর (রোহলখন্ড ) জয় করেন। কাহারও কাহারও মতে তিনি বারাণসীর 
ও সারনাথেব মান্দরাদও লণ্ঠন করিয়াছিলেন (২৫) হীযুক্ত রখাপ্রসাদ চঙ্দ 
মহাশয় দেখাইলাছেন যে. বারাণনখ তখন গৌঁড়রাজাতুকক এবং গৌড়সেনা-রাক্ষিত 

ছিল এবং সম্ভবতঃ বারাণসী তার মামুদের আক্রমণ হইতে অবাহতি লাভ 

কারয়াছন। (২৬" এই মতট* আরও দূইটী কারণ আমাদের সঙ্গত বলিয়া 
০ শশী শত ১০৯০৭৯০০০৭৮ পাপী আন লাকা পা পপ পাদ িদিনদিশিটিপাপিপাাশিশীশাশীসি পাটা শি 

(২9) “7৫ ( ডানা ) ৪04১ 00৪0 0011106 006 16181) নী বি 

[৪18 0%095 010০106৬৩1০ 1021) 10050215 0% 1009510) 11262 

৬7]1..0 (7505, %/110) 1১61517, 6953৩950৫06 ৬৭11003 919441715, 1১০৫- 

[07000 00৩2005 [100181005 15855.৮ 161079 82017091 ০01 

[311041)15 0135. 11587210301) 201 (0000965৫ ) 

(২৫) 41101517000 100 0০115 0610510) 0080 174১, 10, 1926 

ও 1090018011০ 030 00411) 00 90005005016 ১8108.0 099 21205, 

870 ৫107 10315 00152501015 72500190102 20 010৫ 

৩3006 06135190135 05 ৬] মামাজএ] 01 (0571 10101) 00০060 11 

4৯. [). 1017৮792050 08181092855, ০৫৩18 [20000000902 

(২৬) গৌঁড়রাজসাল। ৪১, ৪২ পঃ॥ ১২০ খঙ্টাব্দর পর্বেই 
মহাপাল বারাণসী রাজ্য জয় করেন. শ্রীযুস্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও এই 
[সিদ্ধান্ত করয়াছেন । 105 09135 01 85521” 05 2190. 921761156 ; 

1[0001:5 0£ & 5.3 ৬০1. ৬ 293, 0. 90. 
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মনে হর়। প্রথবত পরধম'দ্বেষী মামঃদের আক্রমণ 'যেমন তেমন হয় না তান 
যে তাঁথ গ্হানেই অক্রবণ কারয়াছেন, তাহা ধ্ংদ কারয়া ছডিধাছেন । তাঁহার 
বারাণস। সম্বন্ধে এইরূপ ব্যপারের পারচয় কোন ইাতহসে নাই । শ্বিভীয়তঃ 
দান চির ঘ্টাদ-কীত রক শতানি” দিবাণ করাইতে মহগপলের বহু সমগ 
লাগিয়াছিল এবং নিণ্ডয়ই এগাঁলর নিরাণ-সনয় সাবনাথের সং্কারকাষেণর সময়ের 
শথব! ১০২৬ খঙ্টাব্দের বহু পববত। মামদের আকথণ সম: অধবা তাহার 
অবাবাহত পরে কীত'রহশতান” নির্মাণ কর। অনন্ভব ব্যাপার ।খনগালাতগীনর 
পুবে (১০৩৩) বারাণসী মসলমানস্পশে' অসে নাই, একথা মুসলমান 
এঁতহাসিকণণও লাঁখয়াহেন । (২৭) 

প্বেই উাঙ্ল'খত হইয়াছে যে নানা কারণে সারনথ বহার বদন যাবং 
জীর্ণদণ!পন হইতোছন। এচাদশ শতাব্দী প্রথন ভাগে পাল নরপ.ল মহণপাপের 
অভ্ুদয়ে [ম্রয়মাণ বোণ্ধসমাজ ক্ষণহালের জন্য নবক্ীবন লাভ কারয়া'ছল। 

তাঁহার সনয়ে বহ্ বৌদ্ধগ্রন্হ াখত হয়, বহ্ বৌম্ধনাত প্রতান্ঠত হয়। 
[তিব্বতে এই সময়েই বৌদ্ধবমোর লপ্তগৌরব পংন-রৃজ্জগীবত হইয়াহল। 
মহীপালই দীপঙ্কর শীক্ন বা অতখশকে বিক্লমাশলার় আহ্হান কারয়া প্রধান 

আচাষশদদ বরণ কবেন। সতরাং এই পাল নূপাঁতর সয়ে লাম্বনীবন, 

নালন্দা প্রভাত চ্হানের সঙ্গে সঙ্গে বৌখধধনের আদিন্হান সারনাথেরও যে 
জীণোঁদ্ধার কাধ সাধত হইবে, তাহাতে আর আন্তয্যের বিষয় কি আছে? 
১০২৬ খঙ্টহেৰ উংলীর্ণ মহীপালদেবের সারনাথ-লাঁপতে উস্ত হইয়াছে যে, 
শ্রীবামরাশ নামক গর. দেবের পাদপদ্ন আরাধনা কারয়া গোঁড়াধপ মহাপাপ 

মাঁহাদের দ্বারা পূর্বে কাশীধানে ঈগান ও চিত্র ঘন্টা (দুগরি ) শত শত 
কীতরত্ব নির্মাণ করাইয়াঁহলেন, সেই স্হিরপাল ও বসন্ত পালের বারা মংগনাবে 
১০৮৩ সম্বতে “ধমর।ঞজক।” বাঅঞণোক স্তুপ এসাঙ্গধমচিক্রোর (2) জার্ণ 

সংস্কর কারয়াহলেন; এবং অন্ট মহাগ্হান বা সমগ্র বিহারের শিলানাম'ত 
গন্ধকুটী (11910 317110৩ ) নিমাণ করাইয়াছলেন। (২৮) এই সকল কারণে 

শীষস্ত অক্ষয়কুমার মৈর্রেয় মহাশয় এই সময়কে সবনেশাবাচ্ছিব “সংস্কার যুগ” 
বালয়া [সম্ধান্ত কারয়হেন। বলা বাহুল্য সারনাথে এই মনের একখান মহীপাল- 
1লাপ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে । 

সারনাথের সংস্কারের অব্যবাঁহত পরেই বারাণস) পালরাজগণের হম্তছ্যত 

(২৭) 185/000-5 ১০340061005 €0119051071১0501 17413) 
৬০1. [[ 1১12), 

(২৮) গোড়লেখমালা ১০৪-১০৯ পৃঞ্ঠা বিশেষ আলোচনার দ্রষ্টব্য । 

72018 10, ]. &, 5. 9, ও দ্রষ্টব্য । 



৬৬ বৃদ্ধ ও বৌম্ধ 

হইয়া চেদ্রাজ্যের অন্তভন্ত হয়। (২৯) কছাদন পর্য্যন্ত বাণাণস" ও সারনাথ 

চে'দরাজ্র গাঙ্গেয়দেবের আঁধকরে হিব ॥ গ্াঙ্গেয়দেবই নানা যুদ্ধ কষে! ব্াপৃত 

থাকায় বোধ হয় নব-বাঁজত বাধাণসী রাঙ্জের সেরূপ সংরক্ষার বাবস্থা করতে 

পারেন নাই । তাই, আমরা তাঁহার সময়ে গঞ্জনীর অধাঞ্বর মাসুদের ১1৭ ১৭) 

অধখন লাহোবের শাসন কত নীয়ালাতগ ন কর্তৃক কয়েক ঘণ্টার জন্য বারাগসণ 

লু-্ঠনেব কথা শুনিতে পাই । : ৩০) এই লুণ্ঠন ব্যপার আত সাখান্য। 

বাধাণপথ ত তনটা ঝাগার মাত কয়েক ঘণ্টার জন্য অধক,দেই ইহার পধবসান 

হইয়াছিল। হৃসলমানগণের এই শাঙ্কণ যে সারনথ পযন্ত বিস্তৃত হয় নাই, 

তাহাতে আব সন্দেহ নাই । ১০9০0 সালে গ্াঙ্গেয়দেবের মৃতন্র পর তৎপৃর 
মহ্াব'র কর্ণদেব সতত পৈতৃক রাজ্যের আঁধকারা হয়েন। একখানি 'লাপ 

হইতে জানা যায় ষে, ১০৪২ খং্টাহ্দ বরাণসীবাজ) তাঁহার রাজাস'মহুস্ত ছল। 
(৩১) সরনগথণও তাহির কতৃত্বসচক একখান লাপ [001৪1 প্রপ্ত হওয়া 

গিছে। ইহাতে তারিখ রাহয়াছে, কচু র সংবং ৮১০ অথবা ১০২৮ খুষ্ট ব। 
1লাপ হইতে বুঝা যায়, সাহন থের তখনও নাম ছিল, “সগ্ধবর্ম চক্তপ্রলতন" বিহার, 

মহাযান'য়গণ ইঠাতে প্রবল "ছলেন, মহাযানাষ শক্ত “অৎটসাহ-ম্র্গার" প্রাতাশাপ 

এই সময প্রপ্তৃত করান হইয়াছ্িল। তাঁহার পিতার সাংবাংসাঁক শ্রাশ্ণোপলক্ষে 

(৭১৯ চে সংবতে। প্রণগ হইত কর্ণদেব যে তাম্রশাসন দান করেন, তাহাতে 
আছে ঘ তিনি কর্ণাবতা' নামে নগরী এবং কাশীধামে কর্ণমেব্ নাথে একটি 

সৃবৃংৎ মন্দির িনণি কশইয়াছিলেন। (৩২) চোঁদপাঁত কর্ণদেব প্রায় ৬ 
ডালা পল সি শা আপা আস ও 

(২১) 1), 08161], 1102 058185 9£136178651 (1৬. ৮৬৪) 

0. 74 
(২০) শ্ীষ-স্ত বমাপ্রসাদ চগ্দ মহাশয় ও প্রাচাবদযামহাণণব মহাশধ উ হয়েই 

নিঃসচ্দেহে ?লাখিয়াছেন যে নীয়ালাতগখনের অক্রণ সবয়ে বারাণসীরাজ। পাল- 
গণের অধিরুত ছিল। এরুপাল'খবার কারণ বুঝতে পার নাই । মুসলমান 
ইতিহাসে স্পঘ্টতঃ লিখত আছে --৮007758920066015 79০ (২151 158) 

8211৬6 208 0115 71701) 15 91160 93703199 2123 971)1000 1061.176০4 
০1015121105 01 05818- বিএ চনত» 01 লা লতা গড 
₹০870160 17155 [11100 ৬০1]. 72 123 ইহা ছড়া পারনাথে প্রপ্ঠু 

কর্ণ দবের 'লিপিও বারাণ্সাঁতে চেদণ আধিকাবের পরিচয় প্রদান করে। প্রাচগদান 
মহার্ণব মহাশয়ও গাঙ্গেয়দেবের যে রাজাপখমা দিয়াছন তাহাতে বার ণসীও 
অন্তভূপ্ত ছিল, নে হয়। বঙ্গের তায় ইতিহাস (রাজল্/কা'ড ) ১৪৩ পৃঃ 

(৩১) 2 [ণ, ৮০] 1], ০,300. 
(৩২) 101৫, ১৮৮ পঃ 1 16195 0,305, 

৯ এপার ০ 



মধারধ্গে লারনাগ ড৭ 

বৎসর রাজত্ব করেন। সৃতরাং একাদশ শতাব্দীর মাঝামাথ পধণস্ত সারনাথ 
বিহার তাঁহারই কর্তত্বে ছিল, অনুমান করা য ইতে পারে। 

এগাদশ শতাব্দীর প্রয় অন্তভাগে মহাবীর চন্দেগল নপাঁত কী'তবর্ঘ 
কর্ণদেব:ক পরাভূত কারয়া তাহার বস্তৃত কাত ও রাজা নানাভবে আত্মসাং 
কাঁরয়াছিংলন। ( ৩৩) সম্ভবতঃ এই সময়ে কিহ্কালের জন) সাবনাথও তাহার 
করতলগামণ হইয়াছল। ইহার পরে আবার একাদশ শতাব্নীর শেষপাদে কানা- 
কুষ্জের নবপ্রাতাঞ্ঠিত গাহড়বালবংশের ন:পাত চন্দ্রদব বারাণসী, আংাধ্যা প্রভূত 
উত্তবাপথের প্রধ'ন রাজ্যগৃল বিক্রয় কাঁরয়াছলেন। (৩৪) এই সবক হইতে 
আরম্ভ করিয়া ্য'দণ শতাব্দীর শেষ পরাস্ত বারাণসীর তথা সারনাথের শাসন 

কর্তৃত্ব গাহড়বালহাজগণর হগ্তেই ছিল। তাঁহাদিগের গ্বারা বার শসার এবং 
গারন থের 'বাঁবধ উচ্গনাতব পাব্চয় আমরা প্রাপ্ত হইয়া থাক । ৮*নদেবের পো 
এই বংণের ব রশৃডামাণ গো'্দ5শ্ের বাবাণসখ প্রভীত স্থানে শাবিছচত অসংখ। 
[লাপ ও মদ হইতে তত্কন্তক কান্যকু'ব্জরর প্রনৎট গৌংবেং প্নবু্ধারেব বিষয় 
অবগত হইতে পারা যায়। (5&, তাঁহার রাঞ্জ)কাল সংভৰ "5 ১১১৭-১১৯৭৪ 

থৃহ্টাব্দ । তানি একবার মগধ আক্রুবণ কাঁরতে যাইয়া লগ্মণসনের সাত সংঘের 
সৃষ্টি করেন । তাহার ফলে লক্ষষণসেন তাঁহাকে পত্বাজিত কারা কিছ সমযের 

জনা প্রণাগ পযন্ত তাঁহার অন.সবরণ কাঁরবাঁহলেন এবং বিদ্বেবরক্ষে তে ও 

[বেণণদঙ্গঘে যক্ত্রশপসহ বহু সমরজঘস্তত্ভ শ্থাপত কবেন। (৩১) অবশ্য 
লক্ষষণসেনের এই বারাণলশী আধকার আপকালদ্থায়ী হইয়াছিল । গ্বাদশ শতাব্দার 

প্রথনহাগে গোটবশ্দ১ দ্ুব অন্যতমা মাঁহযী কুমর'দবণ সাংনাথে তে শাককালান 
একাটি ধ্এ ক্লকজ্তন বা বৃধ্মাত'র সংস্কার উপলক্ষে অখব্ধ গোড়ী রাতিতে 
[নংল্ধ একপানি দণ্ঘ প্রশস্ত প্রদান করেন। এই প্রশগ্ত হইতে অনেকগুলি 
্ীতহাসক সংবাদ অবগত হওয়া গিয়াছে । সংক্ষেপে বাণ্রকুটবংশীয় মহন- 
হেল রক 

(৩০) ৬. * 21005 82019 7 হোত 6) 1 17 (2701 61 05 

362: কাশী-পারক্তযা, ২৪৭ পৃঃ; বাঙ্গলার হীতহাস ২:১৯, ২৩২ পঃ; বঙ্গের 
জাততয় ইতিহাস! রাজন্য"চ) ১৮৭ পঃ। 

(5৪) 7115 75005 06 [7018 (270 6:01) 7. 755 

৪7817471553, ৮০ 55080115560 181৭ 9000005 ০6165115 0৬61 

0০ 0,০111121100, 

(৩৫) এই বংণেষ মুদার কথা ব্ীণন্ক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত প্রাচীন 
মৃদ্লা" প্রথম ভাগ :১৭, ২১৫ প্ঠো প্রদ্টব্য। 

(৩৬) রাক্জরনাকাপ্ড, পৃ: ৩৩৯, 0. 0. 85061065006 55135 01 

9670831? 0. 106-1097, 



৮ বৃদ্ধ ও বোদ্ 

দৃহিতা প্রঙ্করদেবার সাহত পাঁঠিপাতি দেবরক্ষিতের [বাহ হয়। শবকরদেবীর 
গর্ভে কুমরদেবার জঞ্ম | কান্যকু্জরাৰ গ্োবন্দচচ্দর তাহার পািগ্রহণ করেন। 
(৩৭) রামপালচারত অনুসারে মহন গোঁড়াধপ রামপালের সম্পর্কে মাতূল 

হুইতেন। কৈবর্ত বিন্রোহকালে এই মহন, গোড়াধিপের দক্ষিণ হচ্ের ন্যায় 
বিরাজমান ছিলেন । এই লাঁপতে মহন কর্তৃক দেবরাক্ষতের পরাজয়ের উঞ্ললেখ 
দোখয়া মনে হয়, কৈবত" িদ্রোহকালে অথবা তাহার পৃবঝে পী'ঠপাত রামপালের 
বিরুচ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া থাঁকবেন। (৩৮) গোবিজ্দচগ্্র হিদ হইলেও, 
কৃমরদেবীর বৌম্পপ্রণৃতি সাংনথে বিহারশনিষ্বীণ ব্গ্ধমৃতির সংস্কার ও 

গ্ধত্মচক্লাঁজন শাসন-সাঁননবদ্ধ" তাম্রণাসন দান প্রভাতি কার্ষে প্রকাঁশত হইয়া 
পড়িয়াছে। প্রশগ্তিতে আছে, দৃষ্ট-তরুত্কসেনা হইতে বারাণসীকে রক্ষা 
কারবার জনা মহাদেব গোঁবদ্দচঞ্ুকে প্রহাররূপে 'নিযুস্ত কাঁরয়াছেন। (৩৯) ইহা 

হইতে অনুমান হয় যে, নীয়ালাতগাঁনের পরেও তুর«কগণ বিশ্রাম সখ অনুভব 
না কাঁরয়া বারাণসী প্রভৃণ্তি স্থানের প্রাত ধাবিত হইতে [বিরত হন নাই । গৌড় 
রাঙ্গমালায় বহ রামশাহ প্রভাতির ক্ষ-দ্র ক্ষুদ্র বারাণসী আক্রদণ বশেষ ভাবে 

আলোচিত হইয়াছে । (9০) সুতরাং গোবচ্দচন্দ্র দ্বাদশ শতাব্দ'র মংযভাগ 
পর্যন্ত বারাণসী ও সারনাথকে ত.রুদ্ক আক্রমণ হইতে অবশ্যই রক্ষা কারয়াঃছলেন। 

(৩3) বঞ্লভরাজ (পাঁঠণর) মহন (রাষ্ট্রকুট) চন্দ্র গহড়বালবংশীয়) 
| | | 

দেবরাক্ষত + শঙগ্করদেবী মঙগনচন্দ্ 

| | 
কুমরদেবা+ গো বন্দচন্দু (১১১৪-১১৫৪) 

(৩৮) বাঙ্গালার হীতহাস, প্রথম ভাগ, ২৫৮ পৃঃ। 
(৩৯) “বারাণসং ভুবনরক্ষণদক্ষ একো। 

দ.ছ্টাম্ভ তত রৃকসুভটাদবতহং হরেন । 
উত্তো হরিসপ- পুনরত্র বভুব তস্মাদ্ 
গো বন্দচ'্দু ইতি [চা প্রাথতা(ভধানৈঃ ॥১৬।৮ 

কুমরদেবার প্রশস্ত 
771, 1100. ৬৮1. 12, 010. 325]. 

(৪০) গে'ডরাজমালা ৬৯ পৃঃ। আকমণ্কারগণের হন্দ্ল্থানে ধন্মযূদ্ধে 
প্রবৃত্ত হইবার বথা পাওয়া যায়। লক্ষা করিবার £বষয়, ধম্মযুষ্ধ কারতে 
হই-লই ধখকেনতু কাণপীর দিকেই বিধম্নিগণের আগমন স্বাভাবক। 
11115) ৬০1, 115 0527], 



মধাযগে সারনাথ ৬৯ 

মুসলমান কত,ক বারাপসণ ধহংস £ ইতিহাসের পাঠকমাতেই গো1বজ্দচল্দের 
পো জয়টঁ.দর নাম অবগত আছেন । ত1হার জামাতা চৌহাননূপাতি পুথ্বিরাজের 
চিরস্*রণীয় নামও পরিচয়ের অপেক্ষা রাখে ন।। পথ্যরাজ মংদ্মদ ঘোর'কে বহহ- 
ধার পরাঁজত কাঁরয়া নিজেও অদ্টচক্লে পরাজিত হইয়াছলেন। (৪১) এই 
পরাজয়ে হিন্দু রাজত্বের অবসান ঘটয়াছিল। একে একে উত্তরভারতের সমস্ত 

রাজাই মৃসলমানগণের বশ্যতা গ্বীবার করিয়াছিল । ১১১৪ খঙ্টাহ্দে জয়চম্দকে 
পরাভূত কাঁরয়া ঘোরীর সেনাপত্ত কুতব'উীন্দন বারাণসীর মাম্দরাদ চক্র 

কাঁরতে প্রবান্ত হয়েন। “তাজুল-ম-আসির” নামক ম:সলমান ইতিহাসে বার্ণত 
আছে যে, ধ.সলমানগণ ১০০০ মঞ্দির চূর্ণ কাঁরয়া তৎস্থানে মসাজদ নিম 
করেন। ঘোরা তৎপরে বারাণসী ও তাহার উপকণ্টের শাসনাবধান কারধা গনী 

আভিম্খে প্রত্যাবৃত্ত হয়েন। (৪২) কাখল্ৎ তওয়া'্রখ: নামক অনা মুসলমান 
ইতিহাসে আছে যে, বারাণসীর রাজা ভারতের শ্রেষ্ঠ রাজা । ঘোরীর সৈনাগণ 
রাজাকে পরাজিত ও ানহত কাঁরয়া বারাণসীকে সব্স্বস্ত কারন। সমস্ত 
ধহদ্দুর রন্তে মহখওল প্লাবিত হয়, অপারানত ধনরররদ এাঠন করা হয় । ঘোরী 

নিজেও বারাণস"তে আংসয়া ১৪ 00 উট পৃঙ্ঠে ধনরাশি বোঝাই করিয়া গজনীর 

[দকে চালয়া যান। 06৩ নি:সন্দেহে বালিতে পারা যায় যে. বারাণস*র 
হিন্দ-মন্দিরের চহংগের সঙ্গে সঙ্গে সারনাথেব বৌণ্ধকীতিদাহিলিও মদসলমানগণের 
মণ হইতে পারিতাগ পায় নই। 18৪1 সেই হইতে সারনাথের বিহার 

চিরপাঁতিত হইল, আর সমসামীয়ক ইতিবৃত্ত তাহার কাহনী বালতে পারে না। 

মুসলমানগণ সম্ভবতঃ বৌশ্ধধম্ঘকে হিন্দুধর্ম হইতে ভিন বালয়া মানিতেন 
না সেই জন্য মুসলমান ইতিহাসে কু্াঁপি বৌদ্ধ নাম দোখতে পাওয়া 
যায় না। 

সারনাথ 'বছারের [িতরোভাৰ  ধর্মচক্র বিহারের অধঃপতন-রহস্য বাঁঝতে 

হইলে সমগ্রভাবে বৌদ্বসমাজধ্যংসের কারণ-পরম্পরার কাণং আলেচনারও 

(৪১) রাজপূত শোৌধে;র কথা বাঁলতে কেহই সত্যের অপলাপ কাঁরতে 

পারেন নাই। [9192 0001675 41150178-৬)] [10017 0 71, 

(9২) 11106575605 96 17018, ৬০1. [[. 00,223, 224. 

(৪০) 1019, 07, 250-251, 

(88) “0 ৪5১ 1)0 00910 0015 5101616 0561010৬ 01 71100 

21010 01171700501) চ517101) 01008168006 8721 06811000010 

8100 210917001800 0150 01 006 01580 0010৮০15001 07670107078 04 
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[120003, 0, 8. 



0 বৃম্য ও বৌদ্ধ 

প্রয়োজন । পূব্বেই উত্ত হইয়াছে যে, গণতান্তিকতার আঁবভাবের সঙ্গে 
সঙ্গে বৌদ্ধ সমাজবল্রেও হখনাবন্থা লক্ষ্য করা গিয়াছে । হর বন্ধনের 

মৃতযর পর হইতে উত্তর ভারতে খণ্ড খণ্ড রাজের উৎপাত হেত জনসাধারণের 
নায় বৌঞ্ধসণাভকেও নানা রাং্র বির সহ্য করতে হইয়াছল। আবার 

হুষে'র পর বো ধধম্দরি শাহ লোপের জন্য কুমারল ও শঙকরাচ'যণ আবভূতি 
হুইফ়াছতেন। তাঁহারা শু দাশশনক বিচারে বৌদ্ধগণকে পরাস্ত কারয়াই 
ক্ষান্ত হন নই) শৈবমতের জীবন দান কাঁরয়া নানা স্থানে শোমঠ মান্দরাদও 

স্'পন করয়া গিয়াছেন । সেই সমর হইতেই শৈব ও শান্তবত বিশেষ ভাবে প্রবল 
হইয়া উঠে । 1হ'দহ নপাতিগণ বৌদ্ধ-সমাজকে কিন কিছ সাহাষা কারলেও, 

1হ'দ, সম্ঞ তদের অনুকূল উত্তরোত্তর যেরূপ শ্রীবৃম্ধি লাভ কারতো ছল, 
বৌদ্ধ-সনাজ্ঞও সেইভাবে ক্ষীণতর হইতেছিল। অষ্টম শতাব্দীতে আরবগণের 
অগমনের সাহতও বোদ্ধ সমাজের পতনের নানা সমব্ধ আবংকৃত হইয়াছে । 

সধ্বাপেক্ষা বোৌগ্ধগণের মধ্যে নোতক অবনাতর যে বিষ প্রবেশ কারয়াছল তাহাই 

বৌদ্ধসমাজ-দেহকে ক্রমে রূমে জঙ্ঙশরত করিয়া ফেলিতে ছিল । এই সকল কারণে 
হম্দুগণের বৌধধমের প্রতি অস্হা কাঁয়া গিয়াছিল। এইরপে ধসের মুখে 

অগ্রস্র শাখল বৌদ্ধসমাজের চরম দশা একাঁটি আকাঁস্মক ঝারণেই ঘটিয়াছিল। 

জবাদশ শতব্দাতে “গগযবন কালান্তক কাল” ত্বৃতকগণ বায়্কোণ হইতে একটি 
ভণষণ ঝঞ্চ বাতের নায় আসয়া স-গ্র দেশ ছাইয়া ফোঁল, তাহাতে উত্তরাপথের 
1হন্দ্র জব্ উঁড়গ্া গেল, ম্মঞ্দব চূণ হইল, নরনারীর রস্তে গঙ্গা বাহল, 
বৌম্ধসমাজও এক ফুৎকারে ধরণনীতল হইতে চিরাঁদনের জনা অপসারিত হইল । 
1হম্দুরাজত্ব গেল, হন্দ সলতা একেবারে গেল না, মাঝে মাঝে হিন্দু গৌরব 
আবার মাথা তাঁলয়াছিল। বাদাণপী এক সনয়ের জন্য বিধহস্ত হইণা বিল, 
আবার কালস্রেতে ভায়া উঠিয়াছল। 1ক*তু সারনাথের বৌদ্ধ সবাজ্জ কাল- 

জলাধর সতলতলে একবার ষে ভাবল আর কখনও উঠয়াহল কি? 

[ মানসা ও মর্ম বাণী, আষাঢ় ১৩২৫ 
তা 



পালিসাহিত্যের শ্রেণীবিভাগ 

পূর্ণানন্দ শ্রামণ 

অনৃসম্পান কারলে দেখা যাষ, পাঁলসাহতাপক প্রথানতঃ বৃন্ধব5ন ও বৌদ্ধ" 
ধচন এই দুই শ্রেণীতে 'বভস্ত করা যাইতে পার ॥। ভগবান- বৃষ্ধ নিজে ষে 

সকল আ.দণ ও উপদেশ বাণী প্রচার কারযাছলন এংং বৌন্বস্থাবব-াব্রার 

যে সক্কল উপদ্শে তান অননোরন কাঁরযাছিব্নে, সব্দয় একত্রে বজ্ধ চন নামে 

আভ'হত। পরবত্তীকালে টেদ্ধাচাষা।ণণ বৃন্ধৰ)ন অবলম্বনে যে সকল গ্রচ্ছ 

প্রণয়ন কবে ৩ংসন,দয়কে আমবা বৌদ্ধ 5ন নামে শ্রাভীংত কারতোছ। 
বৃধ্ধব)ন স্থাবরবাপ, আবাদ, [িবভাঙ্র)বাদ, পাল, তন্তী, পয ও 

8৩4171১0০71 নাবে প্রাসদ্ধ। শ্রেশীবভাগ আঅনুসাবেও ইহার কতকাল 
নাম আছ । যথা -ধধর্মীবনয, ভিপিটক, পণ নকায়, নবাঙ্গ জিনণাসন ও চুরাশী 
সহন্ত্র য্মখণ্ড । বৌন্ধবচনকে ইংবাজখতে বলা যাইতে পারে £া০1901৮021 

ঘা0)18. 

বৃগ্পবচনের শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে সমমঙ্গলাবলাসনী ও অথপালনী বলেন, 
গ্সববঠ্িপ বুগ্ধবচনং রসবসেন একাবিধং, ধম্ন-বিনয় বলেন দু ীবিধং, পঠম- 

মজ্রাঝম-পচ্ছিব-বসেন তি-বধং তথা গপটকবদেন নিকায়-বসেন গঞ্চাবধং, 
ভান বসেন লবাবংং ধসসম্মকখবসেন চতুরাসীতিসহম্ধাবধান্ত বৌদতষ্বং 1” 

“সমগ্র বৃধত্চন রসংহসাবে এক শ্রেণীর ও ধত্ম বিনয় হিসাবে দ.ই শ্রেণর। 

প্রথম মধ ম ও পা'*5ম হিসাবে উহা তন ভাগে, টক 'হিসিবেও তিনতাগে। 

নিকষ হিসাবে পাঁ ভাগে, অঙ্গ হিসাবে নয় শ্রেণীতে ও ধর্নখণ্ড হসাবে চুরশী 
গহস্্ ধর্সথণ্ডে বিভস্ক |” 

১। অক্বতীয় সমাক সত্বোধিলাভ ও মহাপারিনিবণিলাভের মধ্যে পরা 

পণ্চত্বারিংশৎ বর্কাল বাপিয়া ভগবান বৃদ্ধ দেবতা, মনুষ্য, নাগ, ষক্ষ প্রভীতর 

নিকট হা কিচু প্রচাব কাঁরয়াছিলেন সমস্তই একমাঘ্র বষা্ত রসে আপ্লুত 
[ছিল। এই কারণে ব.জ্ধবচন রসাহসাবে মান্ত এক শ্রেণীর । 

ই ধঙ্স' ও বিনয় হিসাবে বৃক্ধবচন দুই শ্রেণীর । এই সম্বচ্ধে ভ্রীমান্ 

বেণপমাধব বড়ংয়া এন-, এ লিখিয়াহেন, ধ্ধর্্ম ও বিনয় বৌদ্ধধর্ম সাহতোর 

আত প্রান বভাগ। বৃ্ধ তাহার সাব্বজনখন নাতিমূলক উপদেশ- 

গুলিকে ধম্ম ও আদেশমূলক বাণী সমূহকে বিনয় নামে আঁভাহত কাঁরতেন। 
ধর্ম বলে -ইহা করা তোমার কন্তব্য এবং বিনয় বলে-ইহা তোমাকে 
কারতেই হইবে, যাঁদ না কর এইরপে দাশ্ডত হইবে। সুতরাং আমরা 

বাঁচতে পাঁর যে, ধর্ম নীতাবষয়ক উপদেশ এবং বিনয় বাঁধ বা আইন।” 

ধর্ম বিনয় শব্দাট বৌদ্ধসাহতো যেরপ প্রষুন্ত হইয়াছে, তাহাতে 
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বুবিতে হয় যে উহা গ্বার। ভারতব্ষ্ধয় যে কোন সম্প্রদায়ের ধ্মশিস্ম 
বিগত হইত, এহং তন্য ন্য ধম হইতে পাকা জ্ঞাপন মানসেই 'ইমাস্মং 
ধম-হনয়ে এইরূপ বিশেষতুক সংজ্ঞা বৌদ্ধসাহত্োর স্থানে চ্থানে প্রয়োগ 

করা হইয়াছে । সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বুঝিতে হয় যে, প্রত্যেক ভারতবষাঁয় 

সম্পুদাঠ়ের ধ্ঞশাস্ের হতেই উপদেশ ও আদেশ প্রধানতঃ এই দই? 1জানয 

বিদামান 'ছিল। কথিত আছে, বুধ্ধের দেহত্যাগের তন মাস পরে বুদ্ধবচন 

সং"হ কারবার মানসে রাজগহে প্রথম বৌণ্ধসভা আহহন বরা হইয়াছিল। 
৫০০ ভান থ্]াতনাহা অগ্রানাদ্ষপ্ত * স্থবির সভায় যোগদ।ন কারবার আধকার 
পাইয়াছিলেন। তম্মধো আনন্দ ছিলেন ধর্ম বিষয়ে বহুত এবং উপা'জ 
ছিলেন বিনয় “ব্যয়ে সব্বরপেক্ষা পারদশী | চবির মহাকশ্যপ সভাপতির 

কায করিয়াছিলেন । তিনি আনন্দকে হম সম্বন্ধে এবং উপাজিকে বিনয় 

সম্বন্ধে জিন্াসা বরিয়াছিলেন «বং তহিদের উত্তর সগূহ অন্যান্য চাবির 
কত্তক অনুমে দিত হইলে পর উহা সত্য বাঁজয়া গৃহখত হইয়গ্ছল। এইরুপে 
ধস" [নয় বা প্রথম বৌ গত হইয়ছল। ইহাতে বুঝিতে হয় যেন 

ধর্ম বিনয় 'ভরগিটবের নামান্তর মাত। সুমঙ্গলবিলাসিনীর গ্র-হকার বাঁলয়ছেন 

“তথ বিনয়াপটবং বিনয়ো, অবসেসং বুদধব্চনং ধম্মো।”  শবনয় 1পটক 

[িনয় সংজ্ঞার এবং অবাশঘ্ট বৃদ্ধচন অথ সতপ্টিক ও আভংম্ম পিটক 
ধর্ম সংজ্ঞার তস্তভুন্ত।” বস্তু দপবংশের গ্রম্থকার বলিতে চাহেন যেন 
আগম বা সংন্র 'প্টক তুথাকাঁথত ধন্ম বিনয়ের বাহভূতি িংবা উহাই কেবল 

ধস সংজ্ঞার তস্তভুন্ত ; তানি পৃব্বোঞিলাথিত ভাবে ধর্ম বিনয় সংগ্রহ বর্ণনা 
কাঁরয়া শেষভাগে বালয়াছেন,- 

“পবিতঞ্জ ইমং ঘেরা সম্ধর্মং অবিলাসনং। 
বগ-গপঞ এ়্সকল্লাম সংযুন্তণ নপাতবং || 
আগম খিপটকং নাম অকংসু সত্তসম্মতং 11” 

স্থবিরগণ এই আঁবনাশী সন্্মকে বগা, পঞ্জঞস, সংযুক্ত ও নিপাত 

হিসাবে সুন্দর ভাবে বিভন্ত করিয়া স.ত্রানুসারে অগম গপিটক প্রণয়ন কািয়া- 
ছিলেন 1” 

বাস্তাঁবক ইহা এক মহা সমস্যার বিষয় ষে, প্রথম বোগ্ধ-পভায় আঁভিধস- 
পিটক প্রণ'ত হইয়াছল কিনা । তিথ্বতীয় গ্রম্হগুি এইর্প কোন গোল- 

যোগে না যইয়। সোজাসঁজ ভ'বে বলিতে গয়াছেন, আনম্দ সূত্রপটক, উপালি 
ব্নয়-পটৈ এবং মহাকাশ আভধম্মনিপিটকের মাত্রিকা আব্াত্ত কারয়াছিলেন। 

ক অগ্রানাক্ষপ্ত-এতদগ্রে স্থাঁপত ; কোন বিষয়ে আগ্বতীয় বলিয়া ভগবান 
বচ্ধ হইতে উপাধিপ্রাপ্ত। 
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৩। বৃগ্ধ কনগুলি প্রথম, মধ্যম, এবং পণ্চিম হিসাবেও বিভন্ত হইয়া 
থাকে । কেহ কেহ বলেন, শাক্যংজকুমার সিদ্ধার্থ সাঙ্ধসাভের পর থে উদাস 
গীতি গহয়াছলেন তাহাই তাঁহার প্রধম বাক্য । 

“অনেক জাত সংসারং সম্ধাবিসসং আনাধ্বসং | 
গহকারকং গবেসস্তো দুকখা জাতি পুনপ্পুনং ।1৮ 

ইতা'দ | 
অপর কাহারও কাহারও মতে, “ষদা হবে পাত ভবান্ত ধৰা আতাাপনো 

আয়তো ব্রা্ধণসস।” ইত্যাদি । খম্ধক গ্রচ্হে উদ্ধৃত গাথাই তাঁহার প্রথন বাক্য। 
দেহত্যাগ কারবার পূৰ্ব মৃহূর্তে তিনি ভিক্ষু সংঘকে যে উপদেশ দিয়ছিসেন 

তাহাই তাঁহার পাশ্চঘ বা সব্ব'শেষ বাকা । “হন্দ দান [5ক'খ:ব আমন্তয়াম বো 
বয় ধম্মা সংখারা, আগ সবাদেন সম্পাদেখ।” 

এই দই বাকোর মধাবন্তী সময়ে তিনি যে সকল বাণ? প্রচার কীরয়াছিলেন 
তংস.দয় তাঁহার মধ্যন বাকা নানে প্রুসন্ধ। 

৪। [শটকসাবেও বৃদ্ধব$ন [তন ভাগে বভঙ্ত । যথা -বনয় [প)ক, 
সত্রান্ত পিটক ও অ ভম্ব টিক | পিক শব্দের অর্থ ঝাড়, পেটরা । বিনয় 

পিউকের অপব নান 'আনা দেসনা' বাআনেশ বাণী । সূত্রান্ত পিকের অপর 
নাম বে'হারো দেসন” বা ব্যবহার বাণী ;: এবং আভধম্ম পটংকর অপর নাম 

শিরনথ দেসনা' বা পারথাথক বাণী । বিনখ [পিউকের অপর নাম “সংবরা- 

মংবর-কথা' সংযম-শ্রসং 'ম বিষয়ক কথা , সূনান্ত পি কের অপর নাম পদাটঠ-- 
[বানবেঠন কথা" মিথাদ-ট-বেছ্টন গিষয়ক কথা ; এবং আভিধন্্ব [পটীকের অপর 

নাম 'নামবৃপ শারচ্ছেদ-কথা ।-1বনয় িটকের প্রণান অলোচ) বিষয় 
'আধশীল [সক খা", _শীল বা সদচার; সুত্রাঞ্ত [পটকের প্রধান আলোচ্য বিষয় 
'আধাচত্ত সক খ”, সবার ; এবং আভধদর্ন পিকের প্রন আলোচা বিষয় 
«আধ পঞ এ সক্খা'--প্রপ্কা বাজ্ঞন। বিনয়াপ কের অং্তগত পাতমোকখ, 
বিভঙ্গ, খ্ধক ও পাঁরপার এই চার গ্র্থ/ সত্রন্ত পিকের অন্তগত পঞ্চ 
নিকায়, যথা_-দীস মঙ্াঝম সংযুত্ত, অঙ্গৃত্তর ও খগ্দক। তন্নপ্যে খুদ্দক 
নিকায়ের অন্তগ'ত পনরাট পৃষ্তক; যথা _খংদ্দক পাঠ, ধন্মপিদ। উদ্গান, ইতি- 

যৃত্তক সুত্তীনপ'ত, বিমানবজবু, পেতবব, থের গাথা, ঘেরাগ থা, জাতক, নিশ্দেস, 
পাঁটসংভদ্দা, অপরান, বৃদ্ধবংশ ও চরিয়া পিটক। কিচ্তু দীঘ-ভাণক-শ্রেণী- 

[বিভাগ নন.সারে খঞ্দক নিক ঘের অন্তত মাত্র বাবটী পুস্তক । যথা জাতক, 
মহানদেদ চুলীনদ্দেশ, পাটসংভিদা, মগগ, সংস্ত নিপাত, ধম্ম পদ, উদ্দান, ইতি- 
বৃত্তক, [বখানবনৃ, পেতব্নু, থের-গাথা ও থেরাঁগ থা । মঙ্ঝনভ'ণক শ্রেণী- 

বিভাগ অনৃসরে পনরাট প্স্তক, যথা-দীঘভাণকের বারটী পৃষ্ত 5, চারয়া 

[িটক, অপদান ও বৃদ্ধবংশ । সতরাং দেখা যাইতেছে, দখঘভাণক ও মঙজঝম- 
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ভাণকের তালিকায় থুঙন্দক পাঠের উল্লেখ নাই এবং নিদ্দেশের পারবর্ষে 

মহানিদ্দেশ ও ঢুলনিচ্দেশ উল্লিথত আছে। আঁভৎদ্ম গিটকের অন্তগতত 
সাতটা প্রকরণ । যথা - ধং্ম'সঙ্গ 'ণ বা ধত্ম-গং, বিভঙ্গ, ধাতুকথা, পাগগেল 
পিএ এত, কথাবঙ্নৃ, যমক ও পট ঠান। ত*ণধো কথাববু রাজা অ শাকের সমর 

'্রিপি বের অতভূক্ত করা হয়। সাণ্িপ্তপেব প্রচীর গাত্রে 'পেকী (ধান 
[পিউকশ,স্ত জনেন । নাম দহ; হয় । 

৫&। [নকায় হিসাবে বদ্ধ বচন পণ ভাগে বিভত্ব। যথা _দীব-নকার, 
মজ ঝিঃ-নিঝ্ায়, সংযুক্ত -নিকায়, অন্তর নি্ষায় ও খুদ্দক নিকায়। এই শ্রেণী 
বিভাগ অন সা রখুদ্দক নিকায়ের অস্তগত পহ্বিনীখত পনর” পঞ্তক 
এবং সমগ্র বিনয় ও আভিধত্ন পিক । রাঙ্জা অশোকের সাগিস্তুপেহ প্রাচারা 
গাতে পণ্-নেকায়ক (যান পণ নিকায় জানেন ) নাম দত্ট হয়। 

৬। অঙ্গ হসাবে বৃদ্ধবচন নয় শ্রেণীতে বিভন্ত॥ যথা সন্ত, গ্রেয়ঃ 
বেয়্ঃকরণ, গাথা, উদান, ইতিবৃত্ত, জাত, অব ভৃতধম্্ ও বেদজল। 

*সৃতং গেয়াং বেয়াকরণং গাথ-দানাতবৃত্তকং। 
জ্গাতকব.ভূতব্দেঃলং নবঙ্গং সম্ম,-সাসনং |1” 

নেপাল বৌষ্ধেরা ত1হাদের ধর্মগ্রন্ছকে গ্বাদশ শ্রেণীতে বিভন্ত করেন। 
মহাবৈপূলাসূত্র অবদান প্রভৃতি তিন চার নামই উত্ত তা'লকার আতারত্ত। 

ভঙ্গ, নিদ্দেশ, খ*ক, পাঁরবার সংস্তানপাতে মঙ্গল-সন্ত, রতন-সংস্ত, 
নানক-স.স্ত, তহবটকসংন্ত প্রভীত ও সুস্ত নামধেয় অন্যান্য বুদ্খবচন সঃশুসংঞ্ঞার 
অজ্তভুন্ত | 

যে সকল সংকর মধ্যে গাণা বিদামান আছে তংসম:দয় গেয় নামে আভাহত | 

দণ্টেম্তস্থলে সংযুত্ত নিকায়ের সগাথ-বগগ । 
সমগ্র অভিধর্্ম পিটক, অন্যান আচশ্রেণীর বাঁহভূতি গাথাশনা সুত্রগুলি 

বেয়যাকরণ নামে আভাহত। 
হ*মপদ থেরগাথা, থেরাগাথা, ও সুভ্তনিপাতের শৃন্ধগাথাগুলি গাথা 

শ্রেণীর অন্তগ'ত। 
ভাবাবেশে যে সকল উচ্ছৰাস গাঁতি গাঁত হয়, তৎসমূদয় উদান নামে 

আঁভ'হত। দণ্টান্তশ্ছলে, খুণ্দক নিকায়ে উদান পুস্তক । 
ইতিব্ত্তকে বৃদ্ধের উত্তি সমূহ উধৃত হইয়াছে। প্রতোক সুত্তের প্রারজ্ভে 

লিখিত আছে। “বস্তং হে'তং ভগবতা” । 
ভগবান বছ্ধের অকীত জল্ম ।বষয়ক পুস্তকের নাম জাতক। 
যে সকল সংন্তে আঞ্চযা ও অদ্ভুত বিষয় সমূহ আলোচিত হইয়াছে তৎ- 

সম্দয় অবভূতধহ্ম সংজ্ঞায় আঁভীহিত। 
চ্লবেদল, মহাবেদজ্প, সম্যদণ্টি, সব্ধপঞাহ, প্রভাত যে সকল সৃত্ের 
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প্রশ্নোত্তর শুনিলে হৃদয়ে বেদ (আনন্দ ) ও জ্ঞানের সন্ভর হয়, তাহাদের নাম 
বেদঞ্ল। 

৭। ধম্মথণ্ড হিনাবে বৃ্ধবচন চুবাশী সহম্্র ধম্মখণ্ডে বিভন্ত। এক 
বিষয় € সন্ত একট ধম্খখণ্ড । বিষয় বাভম্র হইলে প্রত্যেক সংন্তে একাধিক 
ধম্মখণ্ড হইত পারে । গাথা বন্ধে প্রথনভাগ একটি ধন ঘড ; উত্তর ভাগ 
অপর এক ধম্নখন্ড । ইতা।াঁদ । 

কাঁথত আছে, বৃদ্ বচনের মঠ ৮২,০০০ বিষয় ব.ম্ধের গবাধা এবং ২০০০ 
বিষয় স্থবির স্বর। বারা আলোচত হইয়াছিল। গসংহলী গ্রপ্ছসমূহে বাত 
শ্রাছে যে রাজা অশোক ৮3৩০০ ধম্মৎত্ডের সম্নানাথে ৮৪০০০ স্তৃপ, স্তম্ভ 
প্রভাত নিদ্মণি কর ই ॥ছংলন। 

সুমঙ্গলীবলাসনীর গ্রন্থকার বলেন, পুব্বঙ্তি শ্রেণী বিভাগ ছি, 
ভ্রিপটকের মধ্যে উদ'ন সঙ্গহ, বগগ-পঙ্গহ, পেহ্যাল-সঙ্গহ, নিপাত-সঙ্গহ, 

সংযুত্ত-সঙ্গহ, পঞ্াস সঙ্গহ প্রভৃতি আরও অনেক প্রকার বয় 'বন্াস 

আছে। 

নেত-পকরণের গ্রকার সাসমপটঠানে সশকে আলোচা বিষয় অনুসারে 
গৃত্চািলাথিত শ্রেগগ-লতে বিভন্ত কাঁরয়াছেন। যথা_ 

/১) বাসনা িষয়ক সুভ; (২) দিহ্যেধ বিষয়ক সতত; (ত তলৈক্ষা 
বা অহ বিষয়ক সতত; (81 কগুকলুষ বষহঃক সতত; 1৫) জংবলুষ ও বাসনা 

বিষয়ক সুত্ত; (৬. সকলুষ ও 'নিব্ষেধ বিষয়ক সুত্ত ; (৭) সঙ্কলুষ ও অলৈঙ্ষা) 
[বিষয়ক স-স্ত ; ইত্যদ। 

আধ [নিক সা'হতোব শ্রেণী বিভাগের দিক" দিয়া দৌখলে বলিতে হয় যে, 
বৃদ্ধবচনে উপন্যাস, নবনা'স, কাব্য, নটক প্রভাত নাই। নীতিশাস্ত, দশন, 
মনোবজ্ঞন, জীবন চারত, পর।ণ' গাত কবিতা প্রভত আ.ছ। চ্ছানে স্থানে 
কাব্য ও নাচের ছায়া পারদত্ট হয়। 

বু"ধবচনের শ্রেণ* বিভাগের ধারা নিণীত হইল। এখন আমরা বৌদ্ধবচন 
আলোচন৷ কাঁরব। 

পালতে ভিপিটকের বাঁহভতি আরও অনেক গ্রজ্চ আছে। পরত 
কালের বৌম্ধাচার্যাগণ তপটক বুঝাইবার সুবিধা কেপে এ সকল গ্রচ্ছ প্রণয়ন 
কাঁরয়াছলেন এবং বঞ্ণখানেও দিংহল, প্র্ধদেণ ও শ্যামে শ্রনেক পৃপ্তক প্রণ'ত 

হইতেছে । আপকন্তু দেখা যায়, বৌদ্ধবচনকেও বৃদ্ধবচনের ভাবে শ্রেণী বিভাগ 
করা যাইতে পারে। 

বৌ্ধবচনের মধ্যে ব্যাকরণই সব্বাগ্রে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ 
করে। অর্থকথা (০01 0061)1815), টীকা (90০০০001060 5, অন.টাীকা, 

মধুটণকা, ব্যাকরণ (€ 37809003150, প্রভৃতিকে ব্যাকরণ শ্রেণীর অন্তভুর্ত 
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করা ধাইতে পারে । অচাযন বৃদ্ধঘোষ তর্মপাল ও অন্যানা কতিপয় চ্ছবিরের 

লাঁখত তিপিটকের ব্যাখযাগুলিই অর্থকথা নামে প্রাসধ। হখসালনী পাঠ 

কাঁরলে জানতে পারা যাষ, বৃঞ্ধঘোষ যখন লঙ্কাগ্বাঁপে উপনীত হন তখন তথায় 
মহাবিহারট-ঠ কথা, পোরাণ কথা. প্রভৃপ্ত বাবধ অর্থকথা প্রশলত ছিল। 
তৎসমূৃদয়ের সাহাযোই বৃদ্ধঘোষ 1হার নিজের অথকথাগীল র১না কাঁরয়া- 

ছিলেন। মহাবংশর মতে, ঘ্িপিটকের সাহত উহাদের অথকথাগ্যল প্রথম, 
1বত*য় ও ততয় সঙ্গখাততে আবান্ত করা হইয়াছিল। রাজা অশকের পত্র 

আয়ুঙ্মান মহেন্ুই তৎসমূদয়কে সংহলী ভাষায় অনুবাদ করিয়াছস্নে। অর্থ- 

কথান প্রাচখনত্ব [বঘোধিত কারিবার জন্যই 'ি মহাবংশের গ্রন্থকার এইরূপ কিংব- 
দৃন্তপর অবতারণা কবিলেন কি'বা সতাসত্যই অথকথা ও মৃলগ্রক্খের সঙ্গে সঙ্গে 
আব-ত্ত করা হইছিল? বাণতবিক এই প্রশ্নের মীমাংসা এখনও দংহ্কর। 
আমা'দর ধারণা এই মে, 1?ৃস্টক গ্রাথত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কিংবা তৎপৃব্ঝবর্তা 
ও তৎস্রবন্তী” কাল হইতে শৌদ্বাচাযাগণের মুখে মুখে অথবিথার ন্যায় কিছ 
প্রচংলত ছিল । নচেৎ 'ত্রীপটকের অথ অনেক স্থলে দৃক্হ বোধ হইত ' অথবা 
£হাও হইতে পারে যে. 1ঠাপটবের স্থানে স্থানে আমরা যে সকল 'নিত্দেস দেখিতে 
পাই, তদনূসাক্ই পরবন্তরকলে অর্থকথা সমৃহ 'বরচত হইয়াছল। যাহা 
হউক, অন্তত আরা ইহা নাব্ববাদে বলিতে পার যে, বদ্ধঘোষের বহুপঞ্ে 
অথকিথ। সনূহ প্রণীত হইয়াছিল। 

প৮2া1হলাথত অ্থবথাগণল বুদ্ধঘোষের রাচত বালয়া পাশ্ডিতেরা জ্বন্কার 
করেন। যথা _সহস্ত পাসাঁদকা বিনয় পিটকের অর্থবথা কঙ্খাবঙরণণ পাতি- 

মোক খের অর্থ কথ, অট ঠসালনা ধম্মসঙ্গ ণির, সংম্মাহ বিনোদনী বন পকরণের 
ধাতৃকথাপকরণ কথা, পুগ গলপঞ ঞাত্ধ পকরণ'ঠকথা কথাবথহাঠ কথা, 
যমক পকরণতঠবথা, পট-ঠণপকরণ' ঠবথা, সুমঙ্গলাবলাসন” দ,নিকায়ের 

অর্থবথা, পপক্'সুদন+ মজ 'ঝম 'নকাষের অর্থকথা, সারথপ্কা'সম্পী সংযত 

নিকায়ের অথ্বথা এবং পরমথ.জাতিকা খুদ্দকপাঠ ধম্মপদ সুত্তানপাত ও 
ম্মাতকের অথকথা। 

ভদৃতীর্থবাসী ধমমন্পাল স্থবির পরমথদীপন নামে উদ্দান ইতিবৃত্তক, 
[িমানবমু, প্তেব্মূ, থেরগাথা, থের'গাথা ও চরিয়া গপটকের অর্থকথা রচনা 
কারয়।ছলেন । 

'তাপটকের অস্তগত অবশছট চাঃরটস গ্রশ্হেরও অর্থকথা বিদ্যঘান আছে। 

ঘথা-উপসেন স্থ বরের কৃত সম্ধম্মপত্জোতিকা নিশ্দেসেব অঞথকথা ; মহানাম 

গীবরের কৃত সম্ধম্মপকাসিনী পাট সংম্ভদা মগেগ-র অথবা ; ব ক্ধদত্ত স্থাবিবের 
কৃত মধ রথপকাসনী ব'ধবংশর অথ'কথা ; এবং বিস্মধজ্নাবলা সন অপদানের 
অর্থকথা। এই শেষোক অর্থকণার গ্রন্হকারের নাম জানা যায় নাই । 
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অর্ধকথ র পালা প্রায় শেষ হইল । এক্ষণে আমরা টখকার পালা আরম্ভ 

করিব। অথকথ গাঁলর ভাষা স্থনে স্থানে সহজবোধ্য নহে বাঁলয়া পরবন্তণ 
আচারবাগণ মথক্থা সাহের টীকা প্রণয়ন কবেন। শ্িপিটকের সধ্বশু্থ 

বারথান কা গ্রন্ বন্তমান অহে। যথা _সারথ।খপনী, বিমতীবনোদনী, 
ও বাজরবৃ-ধ ৭াকা-সমন্তপাসাদকা নামিকা 1বয়”১-কথার ট*কা; বিনয়গ্ষ 
মঞ্জসা ক্খাবিতবণীর 9"কা । প্রথম সারথমঞী-সা স:মঙ্গলাধলাসন র, দ্বিতখয় 
সারখমপ্সুসা অশ্থ্য ল.দনীর, তৃতীয় সারথঞুসা সারখগপকাসীর ও চতুথ' 

সারথ প:সা মনোরথপূরণীর টকা । সেইরপ মলটাঁকা সপ্তপ্রকরণ আভিধম্ষের 

অঞ্থকথা স-হেব, প্রথম পরমথ পক্কাসনী আথপ।ীলনীর, দ্বিতয় পরমঞ্ঘপকাসনণ 

সম্মোহাবনাদনীর ও তৃঠীয় পর*্থপকাসনী আভধর্মমের শেষ পাঁচখান প্রকরণের 
অর্থকথা সথহেক ট'কা। 

পালতে বাকরণের সংখাও কথ নহে 1 কচ্চার়ন, কচ্চায়ন-বাত্ত, কচ্চাষন- 

ব্রা, মহাব-শালান্ধ, বালাবতার, মোগগক্লান, চুলনীতি, পয়োগাঁপানধ, আখা ত. 

পাদ, ধাতুঞ্গসা, মহ।সদ্দনীতি, মৃখবভ্তদীপন। পাল ব্যাকরণগুীলর মধ্যে বিশেষ 
উদ্েলখযোগ্য। 

ব্যাকরণ সংহ্্জার অন্তত অন্যান্য গ্রন্হও দছ্ট হয়। বথা--আঁভধম্মথসঙ্গহু 
ও উহার টকা, আভঙমঞাবতার ও উহার টকা । 

আঁভসম্বোঁধ অনগুকার নামে অলংকার শাস্ম সম্বন্ধেও একখানি ক্ষুদু গ্রচ্ছ 

অছে। 

পাল কাব্যের মধ্যে জিনচরিত, জিনালংকার তেলকটাহগাথা, মালালংকার- 
বম, সবন্তক,উতগরনা ও অনাগতবংস বশেষ উদ্দেলখযোগা। 

দীন, নীতি, 'বনয় প্রভীত 'বধয়ক গ্রশ্হেরও অভাব নাই । কিম্ত; আমরা মনে 
কাঁর যে, বংশ শ্রেণীর গ্রচ্ছগযীলই বৌদ্ধবচনের মধ্যে সব্বপেক্ষা উজ্লেংযোগ্য। 

বংশ শব্দেন অর্থ 007017101০ ইতিবৃত্ত, এক প্রকার ইাতহাস। বংশশ্রেণীর 
সাহত্যের মধ্যে দাঁপবংস, মহাবংস, শাসনবংস' গন্ধবংস, দাঠাবংস, প্রভাতি 
প্রাসম্ধ ॥ এই শ্রেণীর গ্রন্গ্ীল বৌদ্ধ সংস্কৃতে অবদান নামে আভাহত 
হইয়াছে । যথা-_অবদানকঞ্পলতা, দব্যাবদান ইত্যাদ । 

এতদ্ব।তারন্ত পাঁলতে আভধান শ্রেণীর গ্রন্হও দ্ট হয় । যথা--আভধান- 
প্পর্দখীপকা ও আঁভধানগ্পদীীপক৷ সূচি । 

বৌদ্ধবচনের মধ্যে অপর দুইটা গ্রন্হের উদ্লেখ কাঁরয়া আমরা প্রবম্ধের 
উপসংহার করিব। গ্রঞ্হ দুইটী জগংপ্রাসদ্ধ | উহাদের নাম-বসধ্ধমগৃগ ও 
মালম্দপঞ্জেহা । তন্মধ্যে বসুদ্ধিমগৃগকে বলা যাইতে পারে 89৭15 হি- 
০৮০102৪9018 এবং ধমাঁলন্দ পঞ্জেহাকে বলা যাইতে পারে প্রাচগন ভারতের আদশ' 
পৌরাণিক উপন্যাস ( 17190901581 &০0887১০০ ). (সাহতা, মাৰ ১৩২১] 



বঙ্গভাষায় বৌদ্স্মৃতি 
রমেশ বস্থ 

বঙ্গদেশে বৌদ্ধ প্রভাবের নানার্প নিদণণন আগ্বঙ্কত হইয়াছে ও হইতেছে। 

বৌছ্ণ বাজাদেব অন.শাসন, বৌ [ীেহ্পীব নিমিত মাতগৃজিই তখনকার 

ইাতহাসের পক্ষে প্রধান আবলদরন। এইসব উতিহাসিক উপকরণ হইতে আমরা 
তখন ণার সমাজের যে তথা সংণহ কাঁরতে পার তাহা বোৌশ্ধদের নিঙ্গেদর মত। 

তখনকার রদেশী বৌ ধন্রমণকারীরা যে বৃত্তান্ত রাখিয়া গিয়াছেন তাহাতেও 

বৌন্ধদের প্রণংসাই অছে। 

বৌদ্ধয-গও বঙ্গদেশ হইতে ব্রাদ্ষণাধর্ম নিষ্বণ সত হয নাই । অনেক সময়ে 

দেখা যাগ, একই শহবে বুক্ষণা ও বৌদ্ধ অন্দর পাশাপাশ বতঘান ছিল। কমে 

সলাক্নণ [হত্দ্ ও মহাযনী বৌদ্ধ পাপ একটা আচুশাষের বান্দাবস্ত কাঁরয়া 
লইযাণছস । বৌদ? রাঙ্গদ্বে সাযকাব মনশাসনে মামবা দেখতে পাই রাজ- 

দবন'ন ব্রু্ষণদের যথেষ্ট প্রাতপাত্ত ছিল এবং খহাভারত শোনায় কোনো বাধা 
[ছল না। 

পে-বঙ্গ শাষায় বোদ্ধগণই হয়ত প্রথ। গ্রচ্হ িতখযা ইহাকে গৌবব দান কাঁরয়া- 
ছিলেন সেই ভাম্বায় তাহাদের জ্নাত িব-পভাবে রক্ষত হইয়াছে তাহা জানতে 

সংলেবই কৌতৃহল হইতে পরে। বৌধমের নায়ষে ধচ্থণ সবাঙ্ষের উপরে 

কোনো সময়ে খুব বেশা প্রভাব বিস্তর কবে, তাহার সেই প্রভাবের ছাপ সেই 

সমযবার ঠাবার মধ্য দোখিতে পাওষা যার । সংস্কতে ব্াহ্ধণা প্রভাব, পালতে 

বৌন্ধপ্রভাব ও প্রাতে জৈন প্রভাব আত পাঁরঙ্কাব ভাবেই ধরা পড়ে । বঙ্গভাষায় 

বৌদ্ধেরা কতকগুলি আধ্যাস্বাচ রৃগহ্তামলিক গান রমনা কারয়াছলেন ইহা আমরা 
জানি, কিন্তু তাঁহাদের দার্শানক চিন্তাও এভাষার প্রাশত হইয়াছল কি না 
জানিব র উপায় নাই। 

বৌম্ধদের স্মাতিসৃগক বাঙলা শঙ্দগাঁল লইয়া আগোচনা কারলে কয়েকটি 
[ধ্যযের প্রতি আমাদের মনেঘোগ আকৃষ্ট হয । ইহাদের মধে। কতকগ.লিকে 

বৌ-ধবা [নিজেরাই ভাল অথে" ব্যবহার কারত. এবং [হন্দুরাও ভাল অঞ্েই বাবহার 

করিত বাঁলয়া মনে হয় । কারণ এই শব্দগাাঁল আদতে কোন বিঙ্বেষের অথ 
আর ৩০০০ উপ 

* বঙ্গণয় সাহতা! সম্্মলনের চতুন্দশ ( নৈহা উ--১৩৩০ ) আঁধবেশনের 
জন; লাখত । 



বঙ্গভাষায় বৌদ্ংস্মতি ৯ 

বহন করিত না। গ্বিতখয়তঃ, ইহাদের কতকগৃলি এখনও ভাল আর্থই বাবহৃত 
হয় বটে, বিম্তু আঁধকাংশেঃই অর্থশাহসাবে অবনতি ঘটিয়াছে। যেমন এখন 
'পাহ'ড' বা ডাকিনী” ঝাললে কাহাকেও সম্মান করা ত হয়ই না, বরং লোকসম্ধে 

পদস্থ করা হয়। তৃতীয়তঃ, হয় বোদ্ধদের সঙ্গে সংঘঘ হওয়ার ফলে অথবা 

বৌ পের প্রাত বিরাগবণতঃ হিদ্দ্বা ক্রমে কমে কতকগনল শব্দকে খরাপ অথে 
এমন ক গাল-স্ব'পে ব্যবহার কাত । শন্দগণলর পারবত'ন দোবল়া মনে হয় 
বৌদ্ধ প্রভাবের পরে নবগ ঠত ব্রাহ্গণ-শাদসত হিম্দ,সবাঞ্জ বৌম্বাদগকে সবে 

শপ্রয় কবরয়া তুঁলিবার জন্য তাহাদগকে 'কুখসত' ভাবে চিতিত কাঁরয়াছে। 
এইসব শষ্দের সাহাযে। সেঙ্কালের বৌধ্ধদের যে চিত্র আঁঙ্কত হইযাছে তাহা হয়ত 
কোনো কোনো ক্ষেত্রে সতা হইতে পারে, কিন্ত্ তার মধ্যে ধা্মাক বিত্বষেরাব্ষও 

শান আছ । এরুপ চেষ্টা সং দেশেই দেখা যায়। যেমন ইউরোপে মণধগের 
থণ্ট'য় মহাপন্ডিত 1795 ১০৭)7,এব [শষাযগণ পরবতী তেনেসা"্দ যগর 

নবখন শন্হী পণ্ড তবগণ কর্তৃকি মুখ রপে বিবোচত হওয়ার ফলে তাহাদ্রে গরুর 

নাম 1)।)৮ হইতে মুখতবাগক 3900৩ শব্দ সন্ট হইয়হে, তদুপ, আমাদেত 
দেশেব সূপ্রসধ বৌণ্ধ নৈয়াযিক দিও নাগাগষণকে দিগগঞ্জ' কতা হইয় ছে। 
চত.থ ত£ বঙ্গদেশের কতকগ লি প্রাচীন স্থুনের নান এখনও বোছ্বস্নাঠ বহন 
কাংতে:ছ। পণ্চবতঃ। বাগালীর পধ ত বা বংশনাম প্রসানভরততরস্মাত 
বহন কাঁঝয়া অনলেও কোথাও কোবাএ বৌমার জাঁড়ত বাঁলহ্া মনে হয়। 
ধ্বএত-নন্পাঠত ঝাপার ছাড়া বৌধদব অনান্য বিষয়ে হিন্দুরা উদ সান 
ছ'লন, যেমন, বৌ'ধ শিপ বা সাহতোর নিষ্দা দেবা যায় না. এখন কি 

উঞলখই পাইবার উপায় নাই। বোধ হয় ব্রক্ষনা মতাধলম্ৰ 'রা বৌদ্ধদের যাহা 

গ্রহণ কাঁরয়াছলেন তাহার নিন্দা করেন নাই, শধু তাহানের মত ও পথ:ক নন্দা 
কাতেন। 

বৌন্খদের সম্পর্কে আত প্রাচীন কতকগুলি শব্দ বাঙলা ভাষায় প্রচালত 
হইয়াছে-ইহার আধো পংস্তত ও পালি শব্দ শ্রাছে। 

পাথণ্ড -এই শহ্দাটর হাতহাস আহ বাচত্ত। ইহার আসল ব্যাংপান্ত 
খনর্ণয় করাও দ.ঃসাধ্য। আদতে যে ইহা ব্যবহত হইত. তাহা মনে হয় না। 
তাশোক-অনুশাসনের দ্বাদশ গারাল পঠ অমরা পাই 'আপ্তপাসংড শুঞ্জা' ও 
পিত্রপাপ'ডগরঙ্থা' এবং জৈনদিগের উব।সগদসাও গ্রচ্হে ( পড়মং অক্গ-বার়ণং ,৪) 

»*প্রপাপপ্ডপসংসা প্রভাত কথাগৃাল পাওয়া বায়) এখানে পাসণ্ড মানে 

ধত্মাচার্যা। ন্দা বা প্রণংসা [হসাবে এ শব্বর এখনে বাহহত হন নাই। 

কারণ নিজের ও পরের উভয় ধহ্নণচ যাকেই পাসংড বলা হইয়াহে। পরবে এই 
পন্দাটর অর পারবস্তন ও আনাঠ হইযা শুধুই বিবহধবাধার প্রাত প্রশ্ব্ত 
হইত থাকে। বৌবধাঁদগের ব্রঙ্জক্কাল সংহধে ৯১ প্রকারের পাফণ্ড বা ভব ধর্ম 



৮০ বুদ্ধ ও বৌদ্ষ 

বলছ্বীর উল্লেখ আছে । ক্রমে বেদবিরৃষ্ধবাদীদিগকে লক্ষা করিয়া হিম্দগণ এই 

শব্দটি ব্যবহার কারতেন। এই শব্দাট নানা ধম্সা'দের দ্বরা ননা অথ বাবস্ৃতত 
হইলেও অবশেষে সংস্কৃত ভাষায় ইহার সমস্ত বোঝা বৌদ্ধদের মগ্তকে [নিক্ষিপ্ত 
হুইয়া'ছল । বাগুলার বৈফব সাহতো বোদ্ধ ও মায়াবাঁদাদগকে পাষন্ড ও পাষণ্ড 
বলা হইয়াছে । শীতলার উপাসকগণ ! ইহারা কি পৰে বৌধ্ধ ছিল 2) কন্ত 
[ফিরাইয়া বৈফবাঁদগকে পাষণ্ড বাঁলতে ছাড়ে নাই । আবার ধঞ্মপংজ্জার বিরোধনকে 
ঘনরাম খাষণ্ড বালয়াছেন। বৈষ্ুবরা “প্রেমপ্রচারণ আর পাষস্ডদলন” ( চৈতন্য 
চরিতামৃত, অস্তা-৩য় পার ছদ ) সমান ভাবেই চালাইয়াছিলেন। 

ভণ্ড কাহারও মতে এই শব্দটি শাল ভদন্ত, ভন্ত শব্দ হইতে জাত। এই 

বৃৎপান্ত ঠিক হওয়া সম্ভব নহে । 'িণ্ড' শব্দ সংস্কৃতে বিদ্ষক অর্থে পাওয়া 
ঘায়; ইহা হইতে আমাদের বঙ্গলা ভাঁড়, যেমন গোপাল ভাঁড়। ভন্ড যে 
প্রতারক অথ, [বিশেষ কাবয়া ধমমধবঙ্জী অথে যে ব্যবহৃত হয় সেই অথ এই 

শব্দ বৌন্ধাদগের প্রাত কটাক্ষ কারয়া প্রান্ত হওয়া অসম্ভব নহে । অনৃর্প শহ্দ 
ভণ্ড: পাঁলিতে মিলে, অর্থ মুশ্ডিত-মস্তক ; গালন্দপণ্হে এভ্রপ্ড কাসায়বাসখ* 

শব্দ সিলে। 

বাতাকাক্ি--অধ্যাপক বিজয়চচ্দ্র মঙ্গুমদার মহাশয়ের মতে এই শব্দ পালি 
বাঁচাকচ্ছা শব্দ হইতে হওয়া সম্ভব । শব্দতত্তেঃর দিক দয়া সংস্কৃত 'বাঁচাকংসা 
হইতে পাঁল 'বাঁচীকচ্ছা ও আধুনিক কাঁথত ভাষায় বাত 'কস্ছা হওয়া যযাস্তসঙ্গত ! 

গ্রাম্য বাঙ্গলায় "চাঁকৎসা" অথে" শতাকিচ্ছে” শব্দ পাওয়া যায়। কিচ্তঞ আমরা 
এখন যের্পভ বে বাতকিচ্ছি ব্যাপার ইত্যাদি কথা ব্যবহার কারি তাহার অনুরূপ 
কোনো কথা প্রান সাহত্যে পাওয়া গিয়াছে ক না জানি না। বাঁচাকংসা শষ্দ 
সুপ্রাচংন উপনিষ:দও পাওয়া যায়, কপ্তু, বৌদ্ধ-নৈয়ায়কৰের তকের জহালায় 
আঁচ্ছির হইয়া কি হচ্দুবা এই শব্দ বাবহার কারিত? বচাকংসা অথ সন্দেহ 
ব.ঝায় বাঁলয়াই বোধ হয় । সন্দেহবাদী বৌদ্ধদের সম্পকে এই শব্দ প্রযুক্ত হইত । 

বাঙলা দেশে প্রাচীন পদ্হশী বৌদ্ধদের ও বৌদ্ধধন্মের স্মৃতি মোটেই প্রথর 
নয়। এমন কি গুপ্ত সগ্রাটদের সময়কার বা হর্যবধ্ধনের সময়কার বোম্ধদের 

কথা চীন দেশের পার-ব্র জকের ব্স্তাস্তের মধোই ল্কাইদাছিল। বাঙলা দেশের 

জনসাধারণের মূন, ভাষায় সে সময়ের কোন স্মাত খ জিয়া পাইবার উপায় নাই। 

ইহার বহুদন পরে গৌড়েব পাল রাজাদের সময়ে তাল্রক বৌম্ধধ্ন বাঙলা 
দেশে যখন প্রুবল হয়, তখন হইতে প্রচলিত কতকগৃীল সংস্কৃত ও অনেকগুলি 

বাঙলা শব্দ আলোচনা কাঁরলে ব'ঙ্লা দেশের মধায্গের বৌদ্ধদের একটি স্মৃতি- 
চিত্র অণকিয়া তোলা যায়। এই চিন্রটিতে 'হন্দুরা ষে রং ফলাইয়াছে তাহাতে 

কালোর ভাগই যেন কিছ? বেশ । 



বঙ্গভাষায় বৌন্ধম্মাতি ৮১ 

পাঁদ্ডত__সংস্কৃত ভাষায় পাঁণ্ডত শব্দ স্বারা বেদোঙ্জবলা বাদ্ধ বার, এরুপ 
বান্তকে বৃঝায়। এই বুৎপাস্ত কতাঁদনের ভাষাঞ্ঞানরা তাহা বলতে পারেন। 
1কন্ত প্রাচীন পাঁল জাতক গ্রচ্হে আমরা পণ্ডিত শব্দাট পাই যেমন দশরখ- 
জাতকে রামকে রামপ'্ডত বলা হইয়াছে! এখানে পণ্ডিত শহ্দের বিশেষস্ব 
আহে__-এই শব্দাট ঘ্বারা রামের সঙ্গে তাঁহার ভাইদের মানাসক ও আধ্যাত্মিক 
অবস্থার তফাৎ দেখান হইয়াছে । এই পাল্ডত শব্দাট শহন্দুরা বৌদ্ধদের নিকট 

হইতে লইয়াছেন, না বৌদ্ধরা 'হচ্দদের নিকট হইতে ধার করিয়াছেন তাহা 
এখনকার পাশ্জিতেরাই তিক কাঁরবেন। বিদ্যা-হসাবে ভু ও মাচা শব্দই 
বোধ হয় বেশী বাবহত হয় । 'পাশ্ডিত' শব্দ চধাঁ শদের প্রাচীন বাংলায় *পাস্ডি- 

আ” রূপে মিলে । ইহার আধু।নক রুপ বাঙ্লায় আর 'বিদামান নাই, তবে 
[বহারীতে ও হিন্দীতে “পাঁড়ে বা পাণ্ডে রূপে ব্রাহ্মণ-বংশ-পাঁরচয় হিসাবে 
বিদামান। 'পাঁড়ে এখনও যে কোন নিম্নশ্রেণর ব্রা্গণ অর্থে ব্যবহৃত সামান্য 
নাম; যেমন রেলওয়ের “পানী-পাঁড়ে”, রাল্াঘরের “পাঁড়েজী।” 

বাঙালীর সঙ্গে অত পুরানো “পাঁণ্তিতোর” সম্পর্ক নাই । আমরা ধমের 
পণ্ডিত, শীতলার পণ্ডিতদের কথাই শুধু মনে রাখিয়াছি। শন্যপ্রাণের 
কলাণে আমরা কয়েকজন প্রাচখন পণ্ডিতের নাম জানিতে পাঁর--ষথা, রামাই 
পাণ্ডত, খ্বেতাই পাঁশ্ডত, নশসাই পাঁন্ডত ও কংসাই পাস্ডত । এদের সঙ্গে 
ব্রাহমণ-পাঁশ্ডিতদের কোনোই সম্বন্ধ নাই, কারণ এরা হয়ত ব্রা্ষণও 1 হলেন না, 
সংস্কত হিসাবে পন্ডিতও ছিলেন না । 

জধায়-পণ্ডিত এখন বাংলা দেশের জাধদার বাড়ীতে প্রধান পাণ্ডতকে দ্বার- 
পাঁণ্ডিত বলা হয়। নানা দেশী পাণ্ডতেরা জমিদারদের নিকট হইতে যে বাক 
বিদায় পান তাহা ছ্বার-পণ্ডিতের ব্যবস্থান্সারেই করা হয়। এইজন্য কোনো 
কোনো স্থলে এখনও প্রাঈীনকালের মত বিচার সভা বসে । প্রাচীনকালের বৌদ্ধ 
আমলে এর-প 'বচর সাধারণত বৌদ্ধ বিহারগাঁলিতেই বেশী হইত । সেইজন্) 
প্রাচীন গ্বার-পাষ্ডিত 'বহারের পা্ডতাদগের অন্তভুন্ত থাকিতেন। মহামহো- 

পাধ্যায় সতীশচন্দু 'বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের মতে বৌন্ধ বিহারের অন্তর্গত বিধ্বাবদ্যা- 
লয়ের গবারদেশে থাকয়া যে পণ্ডিত প্রথমকার পরীক্ষা গ্রহণ কাঁরতেন তাঁহাকে 
জবার-পশ্ডিত বাঁলত । 

আমরা আরও এক ধরণের ছ্বার-পশ্ডিতের কথা জানি। বাঙ্লা-দেশে 
গ্রচালত ধম পূজার চ্ছানে ঘ্বার-প্ডিতেরা ধর্মক্ষেত্রের গ্বার রক্ষা কারতেন। 

শূন্যপুরাণ হইতে আমরা জানিতে পার রামাই পশ্ডিত, শ্বেতাই পণ্ডিত, 
নীলাই পন্ডিত ও কংসাই পাঁণ্ডত তাঁহাদের শিষ্যদের লইয়া চারদিকের চাঁরাট 
জবার রক্ষা করিয়াছিলেন । 

1দগগজ পাঁন্ডত- আমরা সাধারণ কথাবাতয়ি শ্লেষ প্রকাশ কাঁরতে বাইয়া 



৮৯ বৃদ্ধ ও বৌদ্ধ 

এই পদা? ব্যবহার করি। ইহা প্রাসম্থ বৌম্ধ-নৈয়ায়িক ?দঙ-নাগাচাের 
নামাটকে পারবার্তত কাঁরয়া গঠিত হইয়াছে । এক সময়ে দিঙ-নাগাচার্ষের 
তকর্গালে আস্ছর হইয়া হিন্দু নৈয়ায়ক সমাজ তাঁহাকে ম্সেষের দ্বারা অমর 
কারয়া গিয়াছেন ৷ কালিদানও তাঁহার কাব্যে! মেঘদ্ত -পৃব'মেঘ--৯৪ শ্লোক) 
'দিগ-গজ শব্দ দ্ধালা ইহাকে চিরস্মরণায় কারয়াছেন । 

নেড়া, নেড়ে _ এই শব্দাটর কিছু কিহ: আলোচনা হইয়াছে । ইহার দইরূপ 
অর্থ রা হথ। কাহারও মতে মুশ্ডিত বৌন্ধকে নেড়া এবং স্ত্রীলোক বৌনদ্ধকে 

নেডী বালত ৷ কাহারও মতে মহ।যানী বোন্ধ নাড় পাণ্ডত হইতে নাড়া বানেড়ে 

হইয়াছে । এই দই অথ সম্বন্ধ বন্ধব্য এই বে, শেষোজাটির কোনো প্রমাণ 
পাওয়া যায় না, অশত বাগ-লা দেশে নড় পাণ্ডতের কোনো 'ৰাশন্ট সম্প্রদায় 
ছিল ক না এখনও এনা যান নাই । প্রথম অথ সন্বন্বে এই বলা যাইতে পারে 
যে, যাদও এখন আমরা মাথামুড়ানো ব্যাঙ্কে নেড়া বাঁল বটে, কিন্তু এই অর্থে, 
এই শব্দের প্রাচীন বাবহার বোধ হয় পাওয়া যায় না। প্রাচগনকালে ন।্ডা-মুঞ্ডা 

বা নেড়ামুড়া এইরূপ শব্দ ছল জানা যায়। হহার মধ্যে মুন্ডা বা মূড়া শব্দ 
জবারা মাথা মূড়ালো ব্যান্চকে বুঝাইত | সৃতরাং নেঢ়া বা নেড়ে শব্দের অথ 

খুব পাঁরছ্কার হইতেছে না। 

আমার মনে হর নেড়ে শব্দাট বৌদ্ধদের ব্যবহাত নাঁড়অ! শব্দ হইতে 
আসিয়া । এরই নাঁড়ম' শব্দ বৌদ্ধ গান ও দোহায় পাওয়া বায় প্১১৯); 
এই গ্রন্হের সংস্তত্র শীকাস এই শব্দের অথ দেওয়া আছে অনদঃ্্রদায়যেগা ॥ 
[বীন্ধ সমর বাহডুত ধর্সম্প্রঙ্থায়ের লোককে নাংড়আ বা নেড়ে বলা হইয়াছে । 
এই হসাবে সংগ্কত পাষণ্ড শব্দের সঙ্গে ইহার নল আছে । বৌদ্ধ ভিক্ষার! 
বেদধমতা হওয়ার ও অস্ত $ ম্ডন করার অজ) সনাতন হন্দহপগের নিকট 
নাডা-মঞ্গতা বা পক বাব্ত নইড়ানুইড়া আখ গাইল়্াহল। 

ঠচতায 2াগবতি আমরা পাই, স্ছনান্দব নাফ অদ্বৈত আচার্কে বর বার 

নাঢ়া বালয়াংশেন। এইনলব স্থলে মাডঠ অর্থ কারনে কোন তাংপয'ই থকে 

না। কেহ কেহবালয়াছেন, অন্বৈতাচার্য নাড়রান গাঞ্ভুস্ত ছিলেন বালয়া 
তাঁহাকে নাড়া ব্সা হইয়াছিল । তাহাও বিশব যঃশ-নঙ্গত মনে হয় না- 
কারণ এ "বাটর মধ্যে একই খেদষ আছে। অনার মনে হয় চৈতন্যদেবের এই 
কথা বলার গড একাট অর্থ ছিল। .বাঙ্লার বৈষবগ্রন্হ হইতে আমরা জানতে 
পার অদ্বৈত আচার্য দুইবার জ্ঞানবাদ প্রচারের. চেষ্টা কারয়াছলেন। সতরাং 
নরবাচ্ছিষ ভান্ত ও প্রেমবাদী গৌড়ীয় বৈষবেরা জ্ঞানবাদ অদ্বৈত আচার্ষকে নাছ 
বা ?ভঙ্ন সম্প্রদায়ী মনে কারলে তাহাদের দোষ দেওয়া ধায় না। কিন্ত; অনপপ্রাণ 
ড-যযন্ত 'নাঁড়য়া, নাড়া, নাড়া? শব্দ ও মহাপ্রাণ '%” যুতত 'নাঢ়া? শব্দ যে একই, 
সে সম্বজ্ধে ভাষাতভ্ের ক দয়া আপান্ত তুলা ধায়। 
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আরে কাটি বিষয় লক্ষ্য করা দরকার 1 'ভিন্ধমাবিলত্বী বাঁলয়া মৃললমানগণ 

যেরূপ 1হদ্দ্দের কাফের বলেন, 'হল্দুগণও বোধ হয় সেইরূপ মূসলমানাদগকে 
নেড়ে ( অথাৎ ভিন্ব ধমবিলদ্কী ) বলেন । তাহা না হইলে মৃসলঘানাদগ্জকে 
শুধু শুধু নেছে বালবাব জোনো সার্থকতা থাকে না। | 

বাটল-_-এই শহ্দাটর বিশেষ আলোচনা হওয়া দরক'র। কেহকেহ ইহা 

বাতূল  অধাং বারগ্রহত । শষ্দ হতে উৎপন্ন বালয়া মনে করেন। তাহাতে 
গোড়াতেই শন্দাটি সম্বন্ধে একটা খারাপ ধারণা জন্মে । প্রাসীন সাহতো! িস্ক; 

সাধু বঝাহতে বেন ভাপ ভাবেতেই বাউস শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে । চৈতন্য- 
চারতাএতেব অন্ত, লীলার ১৪শ পারচ্ছেদে চৈতনাদেবকে মহাবাউলরপে কপনা 
করা হইয়়াঙ্গে। এখানে বাউল শব্দ নন্নার্ধে ব্যবহৃত হয় নাই। দুলভ 
মামার পগাবজ্দচ্লুর গানে রাণী ময়নামতী তাঁহার গুরু হাঁড়িপাকে প্রশংসা 
কারতে যাইয়া বালর'ছেন, “হাড়ি নদে হাঁডপা বাউল ব্রহ্মজ্ঞানী |” এখানেও 
নি'দার অবসর নাই । এই সমগকো একাট কথা মনে রাখা দরকার । বায়ু্রস্ত 
বাপগন অথেষে বাউন শব্দ পরবতাঁ কালের সাহতো পাওয়া যায় তাহা 

লাধ্খাতক বাউন শব্দ হইতে [ভন কিনা আলোচনা হওয। দবকার। চৈতনা- 
চারতাখ তর অগ্যনালাধ ১৯৭ পারচ্ছেদে অহে-বাউলকে কাহয় লোকে হইল 
বাউন।” এখানে প্রধনাট ই)তনাকে বঝাইতেহে ভাল অর্ধ ও আপরাট বোধ হয় 
পাগ্ধস অথে ব্যবহৃত হইয়াছে । 

এখনও আমরা বাহাধদগকে বাটল বাল তাহারা বৌদ্ধাদ গর অনেকগুলি মত 
ও ধরণবরণ বঙজজ।য় রা।থনাহ, এ ববধে আন অনান্ত আলোচনা কারতোহ। 

ডাবক -আনরা সাখরণতঠ ভাঙগৃক শব্দাটর শঙ্গেই পারচত, তাই ভাবক 

শব্দাট নূতন গোকতে পারে বোদ্ধ তান্ঘক ও বৈষবদের মধ্যে ইংরোজতে 
355৭৮, বাঁলতে যাহা বৃঝার তাহা প্রঙ্াশ কারবার জন্য এই শব্দ বাধহত হইত । 

অতঙান্দুর গগার ব্যাপার, শুধু; বুঝতে চে না কাযা তাত শীবনে উপলাব 
ব উপভোগ করাই অথধি জ্ঞানকে রসে পরণত করাই ভাবকের কাজ । 
বোদ্ধগল্র টাকায় (পৃঃ ৯) আমরা পাই -ভাবক-সযাবরতাভযোগঃ” ও 
এনহানুখপপট্োহং ভাবকঃ” 1 দুইটি বৌদ্ধ পদ গানে তাবকতার পারচর 

খুবই পাওয়া যায় -- 
. এ্রবংকার বীজলই' বুস-স্রিঅ অরাক্দ 
হো মহ অররৃপং সংরঅবাঁর 'জংঘই মঅরন্দ | ( কষ্লাচার্ । 
জোইনি ত'ই খিন্ খনাহ* ন জীবাঁম 
তো মুহ চুম্বী কমপরন' পীবাম ॥ (গৃন্হর!পাদ । 

পরবর্ত' বৈষ্ণব সাঁহতে। দেখা যায় ঘষে, চৈতনোর প্বেও বঙ্লা দেশে 
*বফব ধম ছিল, কন্ত; বৈষ্ণবতার মধ্যে ভাবকতা ছিল না। সেইজন্য ১ৈতন্যদেবকে 
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বার বার ভাবক বলা হইয়াছে। অবৈফবেরা কিন্ত; এই শব্দাট খুব ভাল অর্থে 
বাবহার কারত না। বৈফবদের ভাবরসময় নৃত্য ও কীতনাঁদ তখনকার সামাজি- 

কেরা ঠিক বাঝতে না পারয়া নিন্দা কীরিত। চৈতন্যভাগবতে আছে-_ভাবক 
কীর্তন করি নানা ছলা পাতে ॥ আদ ৯ অধ্যায় । 

সংকাঁত'ন-আমরা বহুদিন হইতে বৈফবদের সংকীর্তন শহনিতেই অভাস্ত । 

বৈফবদের নিজেদেরও ধারণা ছিল যে, ইহা শ্রীচৈতনাদেবের সণ । বৌদ্ধরা ষে 
সংকীত“ন কারতেন তাহা তাঁহাদের রাঁচত পদ গান ও তাহার সুরের নাম 
দোখলেই বুঝিতে পারা যায়। তবে বৌদ্ধরা সংকীতন না বাঁলয়া সঙ্গায়ন 
যালয়াছেন। বৌদ্ধ গান ও দোহায় (পৃঃ ৩১) আছে “গীতিকয়। সঙ্গায়নমঙ্গলং 
কুব্ববাস্ত।” ইহা হইতে আমরা আরও অনুমান কারতে পাঁর ষে, বাঙলার 
[বশেষত্বনূচক মঙ্গল গানগুলির অনুরূপ সাহাতাক অনুষ্ঠান বোম্ধরাও 
কারতেন। 

ডাকিন? ও যোগিন--ইহার্দের নাম শুীনয়াই এখন আমরা ভয় পাই, কিন্তু 

আসলে ইহারা বজ্রযানের অন্তর্গত উপাঁপকা বা আচামাঁ। সতরাং ইহারা ষে 
মানুষ সে বিষয়ে আর সন্দেহের কারণ নাই। ইহাদের জনেকেই সেকালের 
হিসাবে ধার্মিকা বা পাঁঞ্ডতা বালয়া গণ্য হইতেন। বৌদ্ধ সমাজের অধঃপতনের 
পর 'হন্দ.রা ইহ।দিগকে মোটেই ভাল চোখে দেখিত না, সেইজন্য পরবতাঁ কালে 
ডাঁকনীরা ডাইন ও যোগনীরা অধাত্ক হইয়া উাঠয়াছল। ইহাদের হাতহাস 

বড়ই কৌতৃহলজনক। ইহাদের সম্বন্ধে স্বতন্মাভাবে অন্য প্রবচ্ধে আলোচনা 
কারবার ইচ্ছা আছে ।* 

ছিনাল-_-এখন এই শব্দাট যেরূপ খারাপ অর্থে বাবহত হয় পূবে সেরূপ 
ছিল বলিয়া মনে হয় না। বগ্রযানের যে সকল যোগিনণ বা উপাঁসকা নানা 
চ্ছানে ঘ্ারয়া বেড়াইত ও "ভিক্ষা কারত তাহাদের একটি শারীরক চিহ ছিল 
নাক কাটিয়া ফেলা । এই ব্যাপার হইতে নালা কথার ও প্রবাদের স্যান্ট হইয়াছে । 

চয্যচির্যাবিনিশ্চয়ে (পৃঃ ৩২, ৩৩ ) আমরা চ্ছিণালণ শব্দ পাই, ট্ীকার় উহার 
অর্থ আছে-_শচ্ছলরনাসকা নাগাঁরকা ।” এই অথ হইতে আমরা বাব যোঁগনারা 
শুধু উপ্পাসিকা ছিল না, তাহাদের মধ্যে নাগরালিও প্রবেশ কাঁরয়াছিল । এইজন্যই 
হয়ত এই শব্দটি খারাপ অর্থে ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হর়। অন্ন্ও এই 
শব্দাওর সম্ধান পাওয়া যায়। ব্রক্ষবৈবতপূরাণে ( গণেশখণ্ড, ৩৪/১৪ ) আছে 
চ্ছন্বনাসিকা । বাঁমূস্ সাহেব ছিনাল শব্দের অর্থ কারয়াছেন ক্ষীণালয়, কিন্তু 
সে অথ গ্রহণ কারবার পক্ষে কোনই প্রমাণ নাই। যোগিনীরা নাক কাটিয়া 

*₹* এই আলোচনার ভূমিকা সাহত্য পাঁরষৎ পান্রকার ১৩৩৩ সালের ১ম 
সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে । 
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ফেলিত বাঁলয়া হল্দুর নিকট অধান্িক হইয়া 'পিয়াছিল । এই ঘটনা হইতেই 
শানজের নাক কাটিয়া পরের যাতা ভঙ্গ” এই বাংলা প্রবাঙ্গটির সৃষ্টি হইয়াছে 
মনে হয়। 

গাঁত-_গাঁতি শখ্দের সাধারণ অথ আমরা সবাই জান, "কস্তু প্রান সাহত্যে 
শষ্য ও উপাসক অর্থে এই শব্দটি পাওয়া যায়। এই শব্দাটি ঠিক ইংরোজ 
£011) 17 শব্দের সঙ্গে মেলে । বাঙলার বৌম্ধ শন্যপচ্হীরাই এই শহ্দাটকে 
চালাইয়াছলেন। রামাই পচ্ভিতের শন্যপ্রাণে আমরা পাই প্বোন্ত চারজন ধর্ম 
পাশ্ডিতির কাহারও চার শ, কাহারও আট শ, কাহারও বার শ ও কাহারও ষোল শ 

গ্াঁত বা শিষ্য ছিল। চণ্ডীদাস তাঁহার কৃষ্ণকীতনে নিজেকে বার বার বাসলা 
গাতি বা বাসলীর উপাসক বাঁলয়াছেন। 

সহজ মত-_সহাজ্য়া মত যে বৌদ্ধতাম্ঘিক সহজধান হইতে আসিয়াছে তাহা 
এখন প্রায় সর্ববাদ সম্ঘত । 

বৌদ্ধ দেব দেব এখানকার বাঙালী প্রধানত শান্ত বা বৈষফব। সতরাং 
যেসব 'হন্দ দেব-দেবী বর্তমানে বাঙালখর পজা গ্রহণ কাঁরতেছেন তাঁহারাই 
প্রথম সারতে অবান্থিত থাকায় বৌদ্ধ দেব-দেবাঁদের খু'জিয়া পাওয়াই মৃঞঙ্কল 
হয়। কিন্তু বাঙলার জন-সাধারণ এখনও কতকগ্যাল প্রাচীন বোদ্ধ রীতনীত 
ও দেব--দব+কে বঞ্জায় রাখিয়াছে । 

বাঙলার বোগ্ধ দেব দেবীর ইতিহাসের তিনাট সুপম্ট স্তর দেখা যায়। 
বুদ্ধদেবের 'নজ্রের কথা সাধারণ বঝ।ঙালখর মনেই নাই বাললে আঁতারস্ত 

বলা হয় না। বাঙলা দেশে প্রাপ্ত বদ্ধদেবের মতি কোথাও শিব, কেধাও 
িন্তামীণ ঠাকুর প্রভীত নামে পৃঁজত হয়। সুতরাং তাঁহাকে একেবারে বাদ 
দেওয়া যাইতে পারে না। তারপর, কে'নো কালে বাঙালী বোঁধসত্তৰ প্রড়ীতর পজা 
কাঁরয়া থাকলেও বত'মানে তাহাদেরও কোনো স্মৃতি-চিহন দৃই-একটি প্রাচণন 
মাতি'তে বা গ্রন্হে ছাড়া আর কোথাও খু'জয়। পাইবার উপায় নাই। প্রজ্ঞাপারামতা 

লোকে্বর, মঞ্জশ্রী, আর্ধতারা, অবলোকতেশবর, অক্ষোভ প্রভৃতির কথা মনে 
করাইলেও বাঙ্ডালখর এখন আর চিত্ববিক্ষেপ হইবে না। বাঙলার পঞ্লীগ্রামে 
বেখানে এইসব মৃতি'র কোনোটি পাাঁঞজত হয় সেখানেই লোকে ইহাঁদগকে 
1বফর বা শিবের কোনো রূপাঁধিশেষ বাঁলয়া মনে করে। 

পাল রাঙ্জাদের সময় হইতে প্রবল বৌম্ধতাশ্তিকতা আরম্ভ হয় । সেই সময়- 

কার দেস-দেবাঁদগকে আনরা এখন হয় মার্ততে না হয় গ্রচ্হেই সাক্ষাৎ পাই। 
মারীচি, হেরক হেবদ্র, বাগণম্বরশী, বন্রযোগনা, পর্শবরা প্রভাতি এক সময়ে 
পূজা আদায় কারয়া ছায়াধাঁঞ্জর ন্যাপ বাঙালীর মনের পর্দা হইতে সরিয়া 
গায়াছেন। ই*হাঁগগকেও এখন আর বাঞালণ চানতে পারে না, আর হচ্দ 
দেব-দেবীর ধ্যানে ইহাদের মাতির পূজা হয়। 



৮ বুদ্ধ ও বৌদ্ধ 

বত'মান বাঙালী জনসাধারণ না জানিয়া যে সব বৌম্ধভাবাপন্ন'দেকদেবীর 

পূজা করে তাহাদের মধ্যে নিশ্নালাথতরাই প্রধান__ 

ধ্মঠাকুর ও আদ্যা 
নিতযা ও বাশৃলী 
ভগব্াথ, বলরাম, ও সুভদ্রা 
মঙ্গলচণ্ডী 

শীতলা 
ক্ষে2তপাপ 

এইসব দেব দেবীর পূজার মধ্যে অনেকটা রহস্য আছে। ইহাদের 
মধ্যে লৌকিক, বৌদ্ধ ও হিদ্দু ভাব [শিয়া একটি নতন পদ্ধাতর সষ্ট 
কারয়াছে। তই ই'হাপা হিম্দু সএাজে টাকিয়া গিয়াছেন। আমাদের দেশের 
আধুনিক গাণ্ডতেরা ধর্হাকুদকে মম্পরিংপে বৌদ্ধ বলিয়া প্রাতিপন্ন কারতে 
চেষ্টা করয়াছেন। কিন্তু আগার মনে হয়, রামাই পাশ্ডিতের পদ্ধাত অনসারে 
যে ধমঠাকুরের পক্জা হয তাহা বৌদ্ধভাবাপন্ন বটে, কিন্তু লাউসেনের পদ্ধতি 
মোটেই বৌদ্ধ নয়, উহা সর্ষের পজা । ইহা আমি বিদ্তিতভাবে অন্যন্র দেখাইতে 

চেষ্টা কারতোছি । বাশুলী বা বাসলী বৌদ্ধত।চ্ত্িক দেবা বাগীম্বরী হইতে 
উদ্ভূত হইয়াছেন মনে হয়। শ্রাক্ষেপ্রের জগন্বাথ বলরাম ও সুভদ্রার সঙ্গে 
বৌদ্ধ তিরত্বে সম্ব্ধ ত এখনকার দিনে খুবই জানা কথা । বাঙালীর মঙ্গল্চন্ডীতে 
লৌকিক ও বৌদ্ধপ্রভাব খুবই আছে । কবিকগ্কণের চন্ডীতে আমরা দেখিতে 
গাই, ব্যাধের পূজায় ও খুঙ্সনার পূজায় এই দুইটি স্তরই আলাদাভাবে চিত্ত 
হইয়াছে । শীতলাতেও বোদ্ধ হারাতির সংন্রব আছে অনেকে মনে বরেন। 
বৌদ্ধ তীর্থখেতৈর রক্ষকরুপে ক্ষেত্রপালের পূজা এখনও চলিতেছে। 

মা গোঁসাই-বাগুলাতে মা গোঁসাই শব্দাট চলত আাছে। কিন্তু ইহার 
প্রকৃত অর্থ কি অনুসন্ধান করা দরকার । বাঙলা দেশে শ্রণধমণভট্রারক বা 
ধমঠাকুর পৃরুষরূপে কঙ্গপিত, তাঁহার আবার শান্তও আছে। 

কন্তু প্রাচীন বৌদ্ধ রবের মধ ধর্মকেও পরবতী?" কালে পূজা করা হইত । 
এই ধর্ম সাধারণত স্ত্রীরূপেই পৃজিত হন এবং তাঁহার স্প্ী-ম1ত'ই দেখা যায়। 
বাঙলা দেশেও এ ধারণা একেবারে লোপ পায় নাই- তাহা আমরা রামাই 
পাণ্ডতের ধর্মপূজাবিধান : পৃঃ ২১২, ২১৩ ) হইতে জানতে পার । শ্রীধমে'র 
বাহন উলুক তাহার গোসাঞ্ঞর কাছে জিজ্ঞাসা কারল-_ 

ঘরে ঘরে পূজে কে পূজা লেই? 
কে বলায় অগতের আই 2 
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ইহার.উত্তরে স্বয়ং ধর্ম বাললেন - 
ঘরে ঘরে পাাঁজ আম পুজা লি। 
আমি বলাই জগতের মাই। 

এখানে স্পম্টতঃই ধর্মগোসাঞ্জি নিজেকে মা গোঁসাই বাঁলতেছেন। তারপর 
আবার এ গ্রচ্হেই ( পৃঃ ১৩৪) পাওয়া যায়__ 

শ্রী মাঁঞ গোশাঞ্জের পঞ্পং জয় । 
সুতরাং এই শব্দটি প্রাচখন বৌদ্ধস্মাত বজায় রাখিয়াছে । অথচ এখন ইহা 

চ্লেষযংক্ক ২ইয়া বাবহৃত হয় । আমরা খড়দার মা গোঁসাই এর কথা শ্ান। ইহার 
ভিতরকার ব্যাপার কেহ জানাইলে একটি অভীতকালের রহস্যের মূল জানা 
যাইতে পারে। 

[বাদ্ধ ব্রত উৎস্- বৌদ্ধ বরতেব মন্যে বযবাসের জনা যে চাত,মস্য যাপনের 

[ধান হিল তাহা পরবন্তীত কালে বৈষবসমাজে প্রগালত হইয়াছিল দৌথতে পাই। 
চৈতনাচারতামৃ5 ( মধাউন পরিচ্ছেদ । শাছে... 

তাহা"ঞ রাহা প্রভু ব্ষা চাঁরমাস ॥ 
রী ক কট 

চাতংমাসা তাঁহা প্রভ্ শ্রবৈফধ-সনে । 
গোঙাইলা নৃত্যগঠত কৃষ্ণ সঞ্কীতণনে | 

এখন আমরা রথবান্রা উৎসবাঁঠকে বিষ সঙ্গে অচ্ছেদ্য সম্বষ্ধযণ্ত মনে কারয়া 
থাঁক। কিন্ত; প্রাচীনকালে এ উতপব বৌঁন্ধদেরই ছিল । চীনদেশী পারন্রাজক 
ফা-হয়ান ভারতবষে' আঁসয়া বৌদ্ধাদিগ্রকেই এই উৎসব কাঁরতে দেখিয়াহিলেন। 
একট,কু লক্ষ্য করলে আমবা বুঝিতে পার, যে-সব স্থানে পর্বে বৌদ্ধ-প্রাধান। 
ছিল এখনও সেইসব চ্ছানেই রথধাত্রার থুব প্রাবল্য আছে .'যথা পুরীর রথ, 
ধামরাই-এর রথ । আসলে রথযারাটি একটি দেহতত্তর রূপক ; মানুষের 

দেহকেই রথ [হসাবে কনা করা হয়। এইর্প চিন্তা হইতে চালত কথায় 
শরীরকে রথ বলা হয়। 

গাজন উৎসবাঁট বৌদ্ধ-স্পাক্ত বাঁলরা মনে হয়। গ্াজন বালতে পর্বে 
ঠিক ক ব্ঝাইত এখন তাহা ঠিক ধরা যায় না। ধর্মের গাজন বোধ হয় রামাই 
পণ্ডিত প্রবাতত করেন। নরাসংহ বসুর ধর্মরাজের গঁতে আছে “আদ্র 
পণ্ডিত তূমি কর্যাছ গাজন।” 

, গ্রদ্ভীরা- এই গম্ভীরা শব্দটি কোথা হইতে আসিল তাহা মালদহের 
“আদোর গম্ভীরা” লেখক ঠিকরুপে নির্ণগ্ কারতে পারেন নাই। গ্রম্ভীরা একি 
উৎসবের নাম হইলেও আসলে ইহা গোপনীয় পজাচ্থানকে বুঝাইত বাঁলয়া মনে 
হয়। যেমন -“গম্ভীরে আছেন ভোলা মহেত্বর ।” যাহারা বাংলা দেশে বৌদ্ধ- 
ধর্মের শেষ রাঁন্মটুকু বজায় রাখবার চেষ্টা কারয়াছল তাহারাই এই শব্দটি 
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ব্যবহার কারত। পরে তাহাদের নিকট হইতে বৈফবেরা ইহা গ্রহণ কারয়া- 
ছিলেন। ইহারা গোপনীয় ভজন-্থান হিসাবে এই শব্দটি ব্যবহার কারতেন, 
যেমন গৌরাঙ্গ গম্ভীরা । চৈতন্/-চরিতামৃতে (অন্ত্য-১০ম পার) আছে-__ 

গাম্ভীরার গ্বারে কৈল আপনে শয়ন। 
গোফা গুহা শব্দাটর সঙ্গে আমরা সবাই খুব পাঁরাচত । পালি ও প্রাকৃতে 

ইহার বহু ভব রুপ দেখা ষায়। অশোকের অনশাসনে আছে কুভা। তার 
পর পাওয়া যায় গৃম্ফা, যেমন হাতণ গূম্ফা । তার পর প্রাীন বাগুলায় গোফা 
হইয়াছে। বৌদ্ধরা বহুকাল পূর্বে পাহাড় পর্বত কাটিয়া ষে মাঁঞ্দর কারতেন, 
তাহাই গৃহা নামে পাঁরচিত ছিল । বৈষ্বেরা নির্জনে সাধনের জন্য যে গ্হ 
নিমণি কারতেল তাহাকে গোফা বলা হইত । চৈতনা ভাগবতে (আদ -__-১১ 
অঃ) আছে। 

গাঙ্গাতীরে থাক গিয়া নির্জন গোফায়। 
চৈতন্যচারতামৃতে ( অন্তয-__৩য় পার ) পাওয়া যায়-- 

গাঙ্গাতীরে গোফা কার নিজনে তাঁরে দিল। 
এই শব্দাটই আবার মুখের কথায় ঘোপা হইয়া গিয়াছে । 
স্থানের নাম বাঙলা দেশের বহ প্রাচীন শ্থানের নামের মধ্যেও বোদ্ধ-স্মৃতি 

লুকাইয়া আছে মনে হয়। বঙ্গের বহু জেলাতেই “যূগ*র ঘোঁপা” নামে পাঁরাচত 
অনেকগুলি জ্বায়গা আছে বাঁলয়া জানা যায়, যেমন - টাঙ্গাইলে, দিনাজপুরে, 

মোঁদনশপুরে । এসব জায়গা সম্বন্ধে বশেষ খোঁজখবর লওয়া হয় নাই। ইহা 
প্রাচীন বৌঙ্ধদের আড্ডা ছিল, না নাথপন্ছখদের আস্তানা ছিল তাহা আলোচিত 
হওয়া দরকার। অনেকে অনুমান করেন, ঢাকা জেলার বজরযোগিনী বৌদ্ধতাশ্তিক 
দেবাঁর নাম অন_সারে স্থাপিত হইয়াছিল, বাজাসন বদ্রাসন শব্দ হইতে আসিয়াছে, 

এবং ধামরাই ধর্মরাঁঞজকা শব্দ হইতে উক্ভূত । ব্রাহ্গণ্য প্রভাবের ফলে এবং 
মুসলমান আমলে বাঙলা দেশের বহু সমৃদ্ধ ও প্রাচীন স্থানের নাম বদলান 
হইয়াছল, সৃতরাং অনেক জায়গার পান নাম এখন আর জানবার উপায় 
নাই। 

লোকের নাম__মানৃষের নামাট শাঁনয়াই অনেক সময়ে আমরা লোকের ধর্ম 
কি তাহা ঠিক কাঁরতে পাঁর। বিশেষত প্রাচীন কালেব লোকেরা সব দেশেই 
ধর্মমূলক নাম রাখবার পক্ষপাতী ছিলেন। এখন যেমন সত্যভূষণ, 'প্রয়নাথ 
প্রীত নাম দোখয়া কিছুই বাঁঝবার উপায় নাই পরবে সেরূপ ছিল না। 
কালীচরণ. হাঁরচরণ, শিবচরণ প্রভাত ও কাশী, রন্দাবন, কামাখ্যা ইত্যা্দ নাম 
দ্বারা লোকটি শান্ত না শৈব বা বৈফব তাহা বুঝিতে মোটেই কথ্ট হইত না বৌদ্ধ 
আমলের মধ্যযৃগ্গের কতকগীল নাম দোৌঁখলেই লোকটি যে বৌন্ধ ছিল তাহা আমরা 
বাঁলয়া দিতে পার । গান্তার কাঁদয়ের তালিকা হইতে কয়েকজন বৌদ্ধ লেখকের 



বঙ্গভাষায় বৌম্ধস্মৃতি ৮৯ 

নাম সংগ্রহ করা গেল-_কৃলদত্ত, কুলেন্দ:, গ্লয়াধব, চৌরঙ্গিন, জালম্ধার, বিরক- 
দ।স, দানশীল, দীপঙ্কর, ধম'পাল, ধর্মকাঁত পদ্মপাঁণি, বুদ্ধগুঞ্ত, বৃত্ধদত, 
'বোধিসত্ত, মঞ্জুত্রী, রাহুলভ্র, বন্দ্রগৃপ্ত, বিনরচন্দ্, বিনয়দত্ত, শাক্য্রণ, শীলেম্্, 
সংঘদত্ত, সমস্তভদ্র, সহজাবলাস প্রভৃতি । প্রাচশন 'লাপির সঙ্ঘেশ গৃপ্ত নামাট 
সদ বৌদ্ধেরই নাম হইতে পারে মনে কারলে দোষের হয় না। 

এখন আমরা 'বিনয়চন্্র নাম দোখলে বৌদ্ধসংঘ্রব মনে আনিতে পাঁর না, 
কিন্ত; আসলে নামাঁটতে বৌম্ধস্মৃতি জাগর্ক রাখিয়াছে। কুলেন্দু নামাটও 
আমি শুনিয়াছি। গয়াধর নামটি চলিত আছে । তারপর এখন লোকনাথ 
নামাঁটিতে বৌদ্ধগম্ধ আছে বাঁলয়া মনে হয় না, কিন্তু ইহাতে যে বোচ্ধ 
প্রভাব আছে তাহা অস্বীকার কারবার উপায় নাই; ডানার কাঁদয়ের তালিকার 
গ্রকজজন লেখকের নাম অবলোকতেশ্বর বা লোকনাথ ছিল। এখন আমরা 
বোধিসত্তেের কথা ভুলিয়া গেলেও তাঁহার নামটি বেশ ব্যবহার কারতোঁছ। এখনও 
কুলচচ্দ্র, কুলচরণ নাম বজ্্রকুলের স্মত জাগাইয়া রাখিয়াছে। এখানে স্বীকার 
করা দরকার যে, কৌলদের নামও এর্প হইতে পারে । তারানাথ, তারাচরণ, 
প্রভৃতি বন্্রতারা ৰা আধণতারার সঙ্গে সম্পকিত কি না ভাবিয়া দেখা দরকার । 
এখানে একাঁট নাম লইয়া একটু বিশেষ আলোচনা কাঁরলে দোষের হইবে না। 
উহা ঘনরাম। আমরা সবাই ধমনঙ্গল-প্রণেতা ঘনরাম চক্রবতর্ধর নাম জানি। 
অথচ ঘনরাম নামাঁটর অর্থ কিছু আছে কি না অনেকেই ভাবিয়া দেখি নাই। 
এই সম্পর্কে বৌদ্ধাদগের প্রাচগন শ্রীঘন সূত্রের নাম করা যাইতে পারে । আমরা 
রামচারতে বুদ্ধের একটি নাম পাই শ্রীঘন। বৌদ্ধ বাঙালখ পাণ্ডত সমবৃন্থাগম- 
চক্রংতা রামচন্দ্র কাবভারত'র ভান্ত শতকে (চ্লোক নং ২২) পাওয়া যায় “শ্রীদ্ঘনং 
পৃজয়েথাঃ।” রামাই পন্ডিতের ধমপিূজা-পদ্ধাততে পাই --“তুমি দীননাথ ঘন।” 
বছ্ধের এই নামাট হইতেই ঘনরাম শব্দাট সম্ট হইয়াছে । এইসব হইতে 
বুঝিতে পারা যায় ষে, ঘনবাম নামাঁট বৌদ্ধ প্রভাব বহুন কারতেছে। 

বাঙালশর উপনাম--বৌদ্ধ আমলে লোকের নিজের নামটি মান্র ব্যবহৃত 
হইত। তাহাদের পদ্ধাত বা বংশনাম কিছ ছিল ক নাজানা বায় না। 
যাহারা পূকঝে ব্রাহ্মণ বা অন্য জাতিভুত্ত ছিল তাহারা বৌচ্ধ হইলেও তাহাদের 
মধ্যে তফাৎ বুঝাইবার বোধ হয় উপায় ছিল না। বোদ্ধাদগের নামগলর মধ্যে 
কোনোটি শান্ত, কোনোটি শান্ত, কোনো মৈত্রী, কোনোটি চাহ, কোনোটি 
মাঙ্গল্যবাচক ছল। এইসব ভাব প্রকাশ কারবার জন্যে অন্যান্য শব্দের মধে] ধর, 
কর, ঘোষ, দাস, গু, মিলল, ভদ্র, সেন, স*ল, পাল, রাঁক্ষত প্রভৃত্ত নামের অংশ- 
রুপে ব্যবহৃত হইত । তখন কিন্তু এসব শব্দ দেখিয়া কাহারও জাতি নির্ণয় 
কর! যাইত না। কারণ নামগ্যাল গুণবাচক ছিল এবং উহাতে বংশপাঁরচয় ছিল 
না। পরে দেশে পুনরায় হিন্দু প্রভাবের সময়ে একাঁট মাত্র নাম দ্বারা জাতি 



৯০ বদ্ধ ও বোম্ধ 

বদঝান যায় না বালয়া আলাদা উপনাম বা বংশনাম দরকার হইয়া পড়ে । অথচ 
বহনাদন পরে কাহারও আর প্যবে'র জাতির কথা মনে ছিল না। তখন বৌশ্ধ 
অবচ্ছার নামের পূৃবশীলখিত অংশগুলিই আলাদা করিয়া লইয়া নূতন কারিয়া 
বংশনামের স:দ্ট হইয়াছিল কনা তাহা খোঁজ কাঁরয়া দেখা আবশ্যক । এখানে 
অবশ্য আমরা স্বাকার করিতে বাধ্য ষে, গ/প্র, সেন, রক্ষিত প্রভাতি শব্দগুলি 
সামায়ক উপাধি 'হিপাবেও ব্যবহৃত হইত । কিন্তু বৌন্ধদের মধ্যে স-হসাবে 
এগুলির প্রয়োজন ছল লা। তাহারা ধমর্থেই এগাীঁলর প্রয়োগ কাঁরত। 
ত্রা্ণশাসত হন্দ, সমাজে বোজ্ধগণ গিক্ারযা আদতে বাধ্য হইলে ব্রা্ণের 

সপক্ষত। বা বপক্ষতা অনসারে সমাজে উচ্চ বা নাচ স্থান পাইনা ছল এবং 
তদনুষায়ী তাহাদের পদ্ধাতনও স্থান গণ্য করা হইত । 

ষে সব প্রন শব্দ লেঃপ্ত হইয়া গিয়াছে তাহাতেও বোম্ব প্রভাব ছিল। 
চযা-বিনিষ্চয়ে আরা বাণহল শব্দাট পাই । ইহা বজুকুল হইতে উদ্ভুত । 
বরকল _ বঙ্জটল _বাসুপ ॥ এই গ্রন্হেই আবার বাঁজস নাচেল কথা প1ওরা 
যায়--উহা বজজরধরাঁদগের নৃত্াঙ্কে বঝাইত। এইরূপে খর্পূজার বাপারে 
বারমাত ও আমন প্রন্থাত শব? লুপ্ত হইয়া গেলেও বৌন্ধস্মতর সঙ্গে ইহাদেরও 
সম্পক' আছে । 

এই প্রবক্ব! আত সংক্ষিপ্ত ভাবে বাংলা ভাষার মধ্যে যেসব শব্দে বোদ্ধাদগের 

"মত রাত হইতেছে তাহার সম্বন্ধে আত সাধারণ গোছের আলোচনা করা 
গেল। ইহাতে কোন কোন জায়গায় পূর্ব পূর্ব মতের সঙ্গে মিল নাই দেখা 
যাইবে । আশা কার, পণ্ডিত ব্যান্তরা আলোচনা কারয়া িষয়াটকে সম্পূর্ণ 

কাঁরনা তুলিতে সাহাযা কারবেন। এইরূপ আলোচনা হইলে আমরা যে শব্ধ 
বাংলা ভাষার ইতিহাসের একটা দক পাঁরচ্ার কাঁরয়া দোখতে পারব তাহা নহে, 

প্রাচান নৌম্ধ সমাঙ্জের ভিতকার কথাও কিছ; হু জানিতে পারিব। 
( প্রবাসী, মাঘ ১৩৩৩ ) 



৬ 

(৮চত্যয 

লীলালদ্দ ব্রহ্মচারী 

বৌদ্ধদের পূজার কত স্তূপ ইত্যাদকে চৈত্য বা চোতয় বলে। চৈত্য 

বৌম্ধদের কাছে আত পাব । তাহারা দেশদেশান্্রর হইতে আসিয়া শ্রম্ধানত 

শিরে চৈত্যবন্দনা করে । বৃদ্ধের স্মাতি বিস্ড়ত সেই চৈত্য দেখিরা তাহাদের 
হৃদয় আনন্দে নাণিয়া উঠে । প্রত্রতত্রহাবং যুৃগ-যুগ্ান্তর-রচিত বনগহনের মধ্য 

হইতে চৈত্য আধার কাঁরয়া আপনার কৃতিত্বের পাঁরচয় প্রদান কতেন। চৈণ্য- 

দর্শনে ভাবূকের মন ভাবমগ্ন হয় এবং কবির কগ্ুপনার উৎস খুলিশা যায়। 

বাস্তাঁবক ১ৈতাসমূহ ভারতের স্থাপত্য ও ভাঞ্কষে'র চরঘোন্নীতির নিদর্শন 

এবং ভার তপয় প্রত্রতত্তঃর প্রধান সাএগ্রী । অর্থকথা-রভায়তার বঙনায় আমরা 

চাঁর প্রকার চৈত্যের উঞ্লেখ দেখিতে পাই যথা _'শারীরক', পারিভাগিকা" 

উন্দেসিক' ও ধ্র্মচেতয়, : পারিত্গাব কাঁবছা বাতি গেল, বৃদ্ধের দেহা- 

বশেষের উপর যে স্তপসমূহ লিংনতি হইয়াছিল, সেইগানই শারীরিক চোতয়। 

পাঁরনোগিক চেয় তাঁহারই বাবহারদুবা-রক্ষণের জন্য নামতি মন্দির ; 

তাঁহার মত" ইত্যাঁদদ উদ্দোসক চোঁতয় এবং ব্রিপিটক গভক্তূপই ধর্মী 

চোতিয় 

তাহা ছাড়া বুদ্ধ ঘোষের বিনয় ও মধান নিকায়ের অথ কথার আর একপ্রকার 

চৈতোর উচ্গেলেখ আছে, যাহা পদ-চৈত্য বালয়া কথিত হয়। সেই পদ.ঠৈতা- 

বঙ্দনায় বৌম্ধ মান্দরে নিম্নালাখত গাথা উচ্চারত হইয়া থাকে _ 

“ঘং নম্ম্দায় নাদিয়া পালনে চ তাঁরে 

যং সচ্চবদ্ধাগাঁরকে লঘগাগলগ্নে 

যংঢাঁপি যোনক পুরে মুনিনো চ পাদং 

তং পাদলগ্নঘহং সরসা নমামি।” 

বৃদ্ধের পরিনিবাঁণের পর তাঁহার দেহাবশিৎ্ট লইয়া অজ্জাতশরধ প্রীত 

রাজগণের মধ্যে তূমূল সংগ্রাম হইবার উপক্রম হইল। তখন ্রাহ্মণাচাষ দ্রোণ 

তাহা আট ভাগে বসন্ত কাঁরয়া তাঁহাদের ?ববাদ 'মিটাইঠা [দিলেন। 

. তাঁহারা স্ব স্ব রাজ্যে করিয়া ল্ধ ধাত'র উপর স্তূপ নমাণি করাইয়া পুজা 

কারতে লাগলেন। সেই সময়ে যে ষে স্থানে তথাগতের ধাত* স্তন্গ নার্মত 

হইয়াছিল, সেই শ্ানগহলর নাম এখানে লিপিবদ্ধ কারতোছ'ঃ-- 

১ রাজগৃহ & রামগ্রাম 

২ বৈশালা ৬ বোৌদখপ 

৩ - কপিলবস্তু ৭. পাবা 

৪ আবকগন ৮ কুশীন নগর 



৯২ বৃদ্ধ ও বৌম্ধ 

ইহাদের স্তূপ সণ্ব্ধে বিচ্তত এঁতিহাসিক বিবরণ এখন দুল । প্রবাদ 
ঝাকোর অনৃসরণ কাঁরয়া ইহাও বলা আবশাক, বৃদ্ধের দশন ধাত; চতুম্টয় স্বগ? 
গাম্ধারপুর, দন্তপ্র ( কলিঙ্গপৃর ) ও নাগপারে পাঁজিত হইত । তাঁহার 5০0 
সমদন্ত, কেশ, লোম ইতযাদির প্রত্যেকটি প্রতোক চক্ুবালে নীত হইয়াছিল। 

কাঁলঙ্গপুর বা দণ্তপুরের দন্ত ধাতুর বিবরণ দ।ঠাবংশে [বস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ 

আছে। খু্ট য় চতুথ শতাব্দীতে তাহা পৃনঃ ?সংহলের অন[রাধাপুরে স্থাপিত 

হইয়ছল। তাহার একশত «সর পরেও চোনক পারব্রাজজক ফাশীহয়াং তথায় 

তাহা দোথতে পাইয়াছিলেন। গাম্ারপ্রব দত্ত ধাতুর হাতহাস অত্যন্ত 

বিশঞ্খল। ফা-হিয়াং-এর বিবরণে এইমাত্র জানিতে পারা যায়, যে তান 
নাগরায় এক দন্ত ধাতুর স্তুপ দোঁখয়াছিলেন। বাময়ান, নবাবহার প্রভাত 
স্থানেও তাঁহার দর্ত-ধাতৃ-দর্শনের উঞ্গেখ আছে। হঙ্দনগরের এক স্তংপে 

তথাগতের তথাকথত উফীষ ধাত? ( মাথার খুঁল ) 'নাহত ছিল। তথায় আরও 

দুইটা মান্দরে উধ্ধীষ ধাতূর অংশ ও চক্ষুতারা পাঁজত হইত । 

দক্ষিণ দেশবাসী বৌদ্ধদের কাছে বাদ্ধধাতু যে কম ছিল, তাহা নহে। 

দন্ত ধাত্ ছাড়া বৃদ্ধের অন্যান্য ধাতুও 1সংহলে নীত হইয়াছল। প্রবাদ 
আছে, তথাকার স্বণমালী চৈত্যে ১ * দ্রোণ বুদ্ধধাতু 'নাহত। অশোকের 
সময়ে তরুণ শ্রমণ সমণ বৃদ্ধের দক্ষিণ কণ্ঠাচ্ছি [সংহলে লইয়া 'গয়াছলেন। 

তাহার উপর তিষ্য মহারাম চৈত্য প্রাতিছ্ঠিত হইয়াছল। বুণ্ধের প্রধান শিষ্য 

গণের শরীরাবশেষও আঁত সম্মানের সাহত স্ত্পে নাহত হইত । ফা-হিয়াং 

বৈশালীর অনাতদূরে আনঞ্ হ্থাবরের অদ্ধ-শরখরাবশেষের স্তৃপ দৌৎয়াছলেন । 

তখন তাঁহার অপরাধ্ধ শরীরাবশেষটণ মগধে পূজিত হইত । শারীপূত্র, মোদ.- 

গলায়ন, রাহুল ও উপাি প্রভাত হ্থাবরগণের প্রাত সংমান-প্রদর্শনের জন্য 

মথুরায় তাঁহাদের দেহাবশে.ষর উপর বৃহৎ বৃহৎ স্তুপ নার্মত হইয়াছল। 

কিন্ত; সঙ্ঘ-হ্থাবর মহাকাশ্যপের দেহাবশেষ বুরুটপাদ বালয়া কশ্বিত পবত 

কন্দরেই লুপ্ত হইয়া গিয়াছে; 

বৃদ্ধের দেহত্যাগের অব্যবাহত পরে তাঁহার ব্যবহার্য দ্ুঝ/সমূহ কোথায় কি 

ভাবে রক্ষিত ছিল, তাহার বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায় না। চৌনক পারব্রাজজক- 

গণের ভারতদ্রমণের সময়েই তাঁহাদের পারদ-ষ্ট পাঁরভোগিক চোতয়ের আভায 

মা পাই। ফা-হিয়াং নাগরার কাহে বৃদ্ধের ১৬। ১৭ হাত দীর্ঘ চচ্দনবধ্ঠ 

দেখিয়াছলেন। তৎসাল্নাহত এক মাম্দরে বুদ্ধের যংঘাটি নাহত 'ছিল। 

হুয়েন সাং তাহাতে যংঘা9 ও কাষায় দইাটই লক্ষ্য কারয়াছলেন। 

*₹ দ্োণ পারমাণ [বশেষ। ৪ গন্ডষে ১ পঞ্গব, ৪ পঙ্বে১ আলহক, 

ও আল্হকে ১ দৌণ বা দ্রোণ। 



চৈতা ৯৩. 

ফা হয়াং-এর সময়ে তথাগতের পাত্র পেশোয়ারে রক্ষিত ছিল। সেই পা- 
পূজার জন্য দলে দলে ভন্তবৃন্দের সমাগম হইত ॥ গ-ই শতাব্দী পরে তাহা 
পারস্যরাজের হস্তগত হইয়াছিল। দীপবংশ নামক গ্রচ্হে নানা প্রকার পারি- 
ভোগিক চোঁতয়ের উচ্লেখ আছে, যথা--ককুসম্ধের পানীরপাত্, কোণাগমণের 
কায়ব্ধন, কাশ্পের স্নানবসন ও গৌঁতমের কাঁটবজ্ধন। এইগ্াল কায়বজ্ধন 

স্তৃপেই নিহত । খলিচ্টীয় সপ্তম শতাষ্দীতে দাঁক্ষণভারতের এক বৌদ্ধমঠে 

কুমার সিধ্ধার্থের উ্ণষ রাখা হইয়াছিল । তাহা প্রত্যেক উপোসথাঁদনে দেখান 
হইত। 

যাহার ছায়ায় বুদ্ধের বুগ্ধত্বের বিকাশ হইয়াছিল, সেই স্যপ্রাসচ্ধ বোধতরও 
পাঁরিভোগিক চৈত্য বাঁলয়া পাঁরগাঁণত। বৌদ্ধদের বোধিতরূর পূজা আত 
পুরাতন । বোধগয়ায় অশোকের একাধিক বার তীর্থযাত্াই ইহার প্রমাণ। 
বরহ্তের ভাস্কর্ষে ছয় জন বৃণ্ধের ছয়াট বোধবক্ষ দেখা যায়। বোঁধবক্ষ- 

সমূহের জঙ্মগ্থান গয়া, কারণ বৌদ্ধদের মতে ইহা বুদ্ধগণের জঙ্মভীম ও 

পাঁথবীর কেন্দ্র। মহাবংশে কথত আছে, মৌর্'যগে অশোকের কন্যা সংঘামঘা 
বোধিতরুূর দাক্ষণ শাখা সিংহলে লইয়া গিয়া মহামেঘবনারামে রোপণ কাঁরয়া- 
[ছলেন। তাহারই বাঁজ নানা স্থানে অঞঙ্কারত হওয়ায় 'সিংহলের সব বোধ 

ছড়াইয়া পাঁড়ম্লাছিল। 
আগে বৃদ্ধের প্রাতিমা গাঁড়য়া তাঁহার পঞ্জা করার প্রথা প্রচালত ছিল না। 

এমন কি বরহৃত ও সাগর ভাস্কর্ষেও তাহার আভাস পাওয়া যার না। শুধু 
কোন কোন স্থলে চিহ, পদাঁচহু ও চক্রের দ্বারা বৃন্ধ-র্পের সূচনা হইত। 

বরহৃতের একস্থানে দেখা বায়, মহারাজ অজাতশত বৃদ্ধের পদাচহের সম্মুখে 

নতজানু হইয়া আছেন। অতএব আরও নানা কারণে ইহা প্রমাণিত হয় যে, 
বম্প্রাতমার্তিনমণি অশোকের পরবতাঁ যুগেই হইয়াছিল । প্রাতমা-পূজার 
আরম্ভ সম্বঞ্ধে প্রবাদ-বাক্যের অভাব নাই। কিন্তু যাচাই কারয়া তাহাদের 
সত্যতা নির্পণ করা সহজসাধ্য নয় । বাঁদ.মথুরার বছ্ধ ও মহাবীরের মতি? 
শিলালিপি অনুসারে শকাব্দের বাঁলয়া মানিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে প্রাতিমা- 
পৃজার আরম্ভ থচ্টাঁয় প্রথম শতাব্দীতেই বলিতে হইবে। বাহাই হউক না 
কেন, ট্রতহাসিকগণ ইহা স্বীকার করেন যে, খুঃ পৃঃ প্রথম শতাঙ্দীতে অথবা 
তাহার অনাতকাল পরেই বৃগ্ধমতিশীনমাণ আরম্ভ হইয়াছিল । 

পারন্রজক ফাশহয়াং সাক্কাশ্যে দশ হত উচ্চতাবাঁশস্ট এক বুধ্ধম্যার্ত 
দোঁথয়াছিলেন। তাহা হয়েন- সাংএরও দৃষ্টি এড়ায় নাই । তিনি পেশোয়ারে 
কাঁচের স্তূপের অনাতিদ:রে ১৮ হাত উচ্চ মর্মরগঠিত আর এক বৃষ্ধমৃতি' 

গোখয়া আনন্দে আগ্লৃত হইয়াছলেন। কাঁথধত আছে, তাহা রান্রিতে চ্ছান 

ত্যাগ কাঁরয়া স্ত্পের চারদিকে ভ্রমণ কারত। বেনারসের সারনাথেও ধর্ম 



৯৪ বুদ্ধ ও বোধ্ধ 

চকুদেশনা-রত বৃগ্ধের এক পিত্তপ-প্রাতিমা বিরাজমান ছিল। পাঁরনিবাণ- 
শধ্যায় শাঁয়ত অবস্থায় নার্মত বুশ্ধনৃতির একাধিকবার উল্লেখ আহে। 
বাঁময়ানে সেই অবস্থার এক প্রকান্ড বুদ্/ম্যাতহিল। তাহার দৈথা- প্রায় এক 
হাদ্রার ফট । কুশীনগরের শাগবনের মধ্যে এই অবস্থার আর একটি মূর্তি হুয়েন 
সাং-এর দধ্ট আকষণ কারয়াহিল। 

গোৌতন বণ্ধের পৃঝবি৬14 বৃদ্ধগণের প্রা 5ম্াতও নার্ঘত হইত । অনেক 

লে গোৌতন বুদ্ধ তাখার পূৃববিতীর্দের দ্বারা পারবেছ্টিত হইয়া আছেন। 
অতাত বুজ্ধ শপেকা ভাবব্যং বুদ্ধ মেত্েয়ে পুজা সংকার অনেক বেশী। 

তাঁহার এক সব 5৭ সংধর্ণ-বনন1৩ উদঠাণনগরে বিরাজমান ছিল। ইহার 

উচ্চতা ১০ হাত । প্রবাদ আছে, এই ন্ তাগঠনের আগে শিসী এক অবহৎ 

শ্রথণের থাদ্ধ-সাহায্যে বর্গ পো ছিয়। মৈত্ছের দেহাবয়ব দোখঘা গাসিয়া- 
[ছিলেন । এই প্রাতি-'র প:জ2 অনো। ন না দেশর রাজগণের গধ্যে প্রাতখান্দহতা 
চাল্ত । 

উত্তর দেপায় বোশগণের বোঁধসত্ত্হ এঞ্জ জী ও অবলোকিতেন্বরের সমনান 
টমনেয়ের অপেক্ষা কোন অংশে কম নর । কা-হগ়াং-এর ববরণে জানা যায়, 

তাঁহার ভারত-দ্রমণের সময়ে মথুরায় প্রজ্ঞাগ।রাখতা, মঞ্জতী ও অবলোকিতে- 

*বরের পঞ্জা প্রসাশতা ছল । দংই শত বংসর পরে অবলোকিতে*ববের মাত র 
সংখ্যা অত্যন্ত ব:চ্ধ পাইগাছল । এখনও কীপশা, উদ্যান, কাম্মীর, কনোঞ্জ 
প্রভীতি স্থানে তাঁর এ্রাতম্যাত দৌখতে পাওয়া যা, ম্জুগ্রীর আদানও 
মতি" চার হস্তাব শন্ট । তাঁহার অর একা5 নশত যবদ্বাপে ১২৬৬ শকাব্দে 
আদত্যবর্ণন কতক ননত হান! তাহা এখনও আবচত অবস্থায় 
ধবঙ্মান ধ্ানা বৃখ্ধরতণর দেবত্ব''রাপের পর হইতেই তাহাদের তার। ও 
'পিু্রগণের মাত গঠন আরম্ভ হয় । আন। বুংবগণে আকার প্রায় বুদ্ধের মত 

পদ্সন নান। বাংনাব।গণু্ট । এই মএ৩পিনুহ বহল-গবে দাঁড়ান অবস্থায় 

নামত । 

ধমগেতয়ের শেষ কোন বারণ নাই? শুধু থা কয়েকটি ধধচোতয় 
[ছিল। বল: বাহ], সেংগীলতে হাপঃকানাহত ছিল! 

গালি গ্রন্হে কেবল ঢা।রাট পু সৈতোর উজেলথ আছে । সেইগ্যাল যথাক্রমে 
নমদদা-তধূুর, সত)বধ পবতি, সম্ণ পরত ও ষবনপরে প্রাতাঙ্ভত ! পদচৈতা 

প্রীতত্ঠা মমবণ্ে যে প্রবাদবাকা প্রগাশত অগ্ছে তাহা সংক্ষণে ববৃত করিব। 
এক সময়ে সংস্পাুক পঞগ্তনের বাণক সম্প্রদায় পদঠেতির এক মনোরম চঞ্দন- 

বেগ এ করাইয়।ছলেন। বন্ধ নম।ন্জত হইয়া সেই বেসীগ্রহণের জন্য 
তথ,য় উপনীত হহলেন। তথা হইতে ফারবার সময়ে তান নর্মপার তারে 
স্নত্ধ তরুচ্ছায়য় বশ্রম কারলেন। তখন নমর্দাবাসী নাগ নর্মদদার [বস্তগর্ণ 



চৈত্য ৯৫ 

বারবক্ষ বিদীর্ণ করিয়া জল কঙ্লোলে নদ'সৈকত প্লাবিত কাঁরয়া তথাগতের 
চরণে লুটাইয়া পাঁড়ল। করুণাময় তাঁহার প্রাত প্রসন্ন হইয়া তাঁহারই অনুরোধে 
নর্মদ তীরে আপনার পদাগুক রাখিয়া গেলেন। সেই হইতেই তাহা নরনাগের 
পুজার ব্ষিয় হইয়া দাঁড়াইল। 

সত্যবগ্ধ স্থাবিরের অনুরোধেই সতাব্ধ পবতাঁশিখরে বৃদ্ধের পদচহ চিহ্ত্ত 
হইয়াঁছল। 

তথাগত 'সিংহলে নাগরাজ মাণ আক্ষকের বাসভবনে আপনার আহার গ্রহণ 
কাঁদয়। তথাক:র সুমণ-পঞঝ্তশঙ্গে (বতমানে এ্যান্ভমূস 1পক-) পদচৈত্য 
চাতত কাঁরবাছলেন। সুমণ পৰত এখন সাধারণের মহাপুশ্যতাথ । তশর্থ- 
যাতরীগণের আনপ্দধানতে তাহার দেহ নরভ্তর মৃখারত ॥ এই পদাঁচহ লইয়া 
এক ।বষম সমস্যা দাঁড়াইয়াছে । ইহা শৈবদের [শব পদাগক, বৌদ্ধদের শ্রীপাদ 
ও মুসলমানগণের আদম্-পদচন্রর্পে নানা ধম্মাবলম্বীর শ্রদ্ধা আকষণ 

করিয়াছে । ইহার দৈর্ঘ্য ৫ ফুট ও প্রস্হ ২২ কফুট। 

আশ্চযেটের বিষম, যবনপুরের পদচৈতোর বিশেষ কোন কাঙ্পানক কিংবা 
এাঁতহাসিক ববরণ পাওয়া যায় না। পালি গ্রচ্ছে উত্ত পদচৈত্য ছাড়াও অন্যান্য 

পদচৈতোর বিবরণ দুল'ভ নহে! ঝাষপত্তনে (সারনাথে : গৌতমের প্্ববতী" 
চার জন বৃণ্ধের পদাঁচহ বিদ্যমান ছিল। হুয়েন নাং স্বচক্ষে দেখিয়া লাখিয়া 
[গয়াচ্ছেন ষে, সেই পদাথ্কের দৈর্ঘ্য ৫০০ ফুট ও গ্রভীরতা ৭ ফু)। ইহার 
তুলনায় যাহা 1তাঁন পাটালপন্রের সমীপবতী স্থানে দোথিয়া হলেন, তাহা অত্তান্ত 
দ্র । উদ্যান প্রভীত শ্থানেও অনেক পদচৈত্য তাঁহার দন্টিগোচর হইয়াছল। 
নেপালা দের মঞ্জুরী পাদংকা ও পদ/চত্য আভন্ন। 

বাস্তাঁধক পদচৈত্যের উৎপান্তর ইতিহাস জানবার কোন উপায় নাই। 
ধতহাসকগগ অনুমান করেন, বৌদ্ধদের পদচৈতা-পঞ্জা বিফ,পাদের পূজার 
সাহত সংছ্লন্ট। 

চোন.. পারব্রাজকগণের তীর্থপর্ণণনের সবয়ে সমগ্র দেশ চত)নয় ছিল। 
এখনও তাহাদের ধংসাবশেষ অংশিকভাবে দেখিতে পাওয়া যায়! হুয়েন সাং 
এক্সাধক বাত ভারতের টৈতা ও বিহার-সঘধ্রে ধহংসশীলা বণনা ফাঁরয়াছেন। 
পেশোয়ারের স্ত্প তাঁহার ভারতদ্রধণের পূর্বে তিন বার দৃগ্ধ হইয়াছিল । ইহার 
উচ্চতা ৪.০ হাতেরও আঁধক। কণিছ্কের রা্ত্বকালে এই স্ত্পের ভিত্তিদ্থাপন 
হয়। মাঁনীকয়ালার স্ত্পও প্রা ইহার সমসামায়ক ! জনশ্রহাতর উপর নভ'র 
কারয়া ইহাও বলা আবশ্যক, পগকলাবতার সাম্বীহত স্তংপদ্বয় অশোক নিমাণ 

করাইয়া'ছদেন। তথায় আরও দুইটি স্তূপ ছিল। তাহাদের ধ্বংসাবশেষ 
হুয়েন সাংএর দ:ঘ্টিগোচর হইয়াছিল। 



১৬ বৃদ্ধ ও বোষ্ধ 

বৌম্ধধর্মের উভয় শাখায় প্রবাদ আছে যে, ভারতে অশোকের ব্যয়ে নার্মত 

৮৪০০৩ স্তূপ ছিল। পরিব্রাজকগণ আরও বলেন, তথাগতের পারানিবাণের 
অবাবাহত পরে নাত ধাতংস্তৃপশগৃলি খাঁলয়া ধাতৃসমূহ অশোক উত্ত 
৮৪১০০ গ্তৃপে নিধান করিয়াছিলেন 2 কেবল রামগ্রামের স্তুপই অনুন্মুস্ত 
[ছল 

বেনারসের সম্মীপবত+ সারনাথে কতকগাল স্তুপ ও বিহার ছিল। সেই- 
গুলি সপ্তম শতাব্দী পযন্ত আবকৃত অবস্থায় বিদ্যমান ছিল । এখনও তাহাদের 
ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া বায় । কাঁপলবস্তুতেও কয়েকটি স্তূপ ছিল। 
মধ্যযুগে মগধ স্তৃপময় ছিল বাললে অত্যান্ত হয় না। 

সংহলেব স্তৃপসমহের মধ্যে মহাস্তৃপই সর্বপেক্ষা প্রাচীনতম । লঙ্কেশবর 

দুক্টগামনীর রাজত্বকালে অনুরাধাপ্রে এই স্তুপ 'নার্ঘত হইয়াছিল । ফা- 
িয়াং-এর উীন্তমতে ইহার উচ্চতা ৩০০ হাত। তাহারই পাশ্বে দিংহলের 

ইতিহাসপ্রাস্ধ অভয়গিঁর বিহার 'বিরাজমান ছিল । তথায় বৃপরাম, জেতবনা- 
রাম প্রভীত আরও অনেক চৈত্য এখনও তাহাদের পৃরাতন সোন্দ্ষেণর চিহ, 
লইয়া দর্শককে বিস্ময়াবমৃখ্ধ করিতেছে । 

চৈতাপুজার প্রাচ্র্ষে ভারতীয় ভাঙ্কয ও স্থাপত্যের কতই যে উৎকর্ষ সাধিত 
হইয়াছিল, তাহা বর্ণনাতীত ॥ চৈত্যপূজা ভারতে বৌদ্ধ ধর্মের অন্তধানের সঙ্গে 
সঙ্গেই বল:প্ত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু চৈত্যপৃজ্ার ভিতর দিয়া ভারতের ষে শক্প- 
গৌরব আঁজত হইয়াছিল তাহা চিরাদন অক্ষ থাকবে । 

[ প্রবর্তক, আষাঢ় ১৩৪১ ] 



ভিক্ষু-সঙ্ঘ-সংগঠন 

অনাগারিক শীলানন্দ সত্রবিশারদ্ 

অমৃত দুন্দ্যাভ' বাজাইয়া ধর্মচক্র-প্রৰত“নের জন্য শাক্যঘ্নি যেইদিন কাশাতে 
পদার্পণ করিয়াছিলেন, সেইদিন ভারতে নূতন যুগের সংনা হইয়াছিল £ 
ভাবের নৃতন উৎস খ্ুলয়াছল ; কর্মের নৃতন প্রবাহ ছহাঁটয়াংছুল। সেই 

মঙ্গলময় দবস সুদূর অতঙ্তের বুকে মিশিয়াছে, কিন্তু তাহার স্নতি মানব- 

সভতান শেষ মুহৃত পর্ধন্ত ভারতে ইতিহাসের পৃঙ্ঠা গৌরবেজ্জহল কারয়া 
রাখবে। 

বু'.দেবের দেও দিনের অপূর্ধ ধর্মচকূদেশনা পঞ্চ-ব্রাক্ষণের জ্ঞানচক্ষ 

উন্ন।ানত বার্সা দল সত্যের আলোকে তাঁহাদের মোহ-নশার 

অনসান চি দাগপগ্র প্রজা ব্যর তাহাদগকে পঅম্বোধন কাযা 

«তি গণ! এসো, ভ্রদচষে প্রাতাঙ্ঠিত হও সতোর দ্বার তোমাদের জন্য 

রা বাণী হন পণ ব্রাদতণর দীকানন্ত এবং সঙ্বসংগগনের মূল জিত্ত। 
মব-দযাকত পণ) ভিক্ষু লইয়া প্রথম সংঘ রচিত হইল । দিন কয়েক পরে 

বার শশী শ্রেশ্টার একমাহ সন্তান যশ ও তাহার কধগণ হছতাঙ্ক আহ মন্দ 

দ1'ক৩ কাপয়া সঞ্ঘব কনেবর বান্ধ কারয়া দিলেন [তিন আসের মধো স্যের 

ভিন্দনংনযা রাতে টাল পরা কঢরা গেল! শরং নূতন সর লহয়া দেখা 
দল। পাখার কলতানে ও ককের আনন্দগানে মাঙের সু ১ভসহলতর 
হইয়া ফসলি বুদ্ধদেব যেন শরতের সরে সুর নিলাইুযা ভি+ুদিগ্কে 
সম্বোধন কারলেন -- 

চিরথ ভিকখবে গারকং বহুজন 'হতায় বহুজন সংখা, লোকানৃকম্ণার় 
মগাযর ?হতার সুখায় দেব মন,»আনাং দেসেথ ভিকখবে ধম লাদি কল্যাণং মজেৰো 

কল্যাণং পাঁযোমান কল্যাণং সাথং সব্যঞনং কেবল পারপুল্রং পরিশধং প্র্ধ- 
চরিষং পকানেথ 1৮ 

অর্থাং হে ভিক্ষু্ণ, সর্বজীবের নঙ্গলীবধানের জন্য দেশ-দেশাম্তর চরণ 
কাঁদরা কলাণময় বাণার প্রচার কর, নিল পর্ণ বর্ষের মাহনাকীতনে 

রত হও । 

* সঞ্ঘ সংস্থাপনের প্রারম্ডে বুদ্ধদেব এরাহ' অথাৎ 'এসো' বলিয়া পাপাঁকে 

সংঘের অগ্তভূত্ত কাঁরয়া লইতেন। তখন সঞ্ঘ প্রবেশের অন্য কোন মন্ত উচ্চারত 
হইত না। 

গু 



৯৮ বুদ্ধ ও বৌদ্ধ 

এই বাণীকে অন্তরে প্রাতিত্ঠিত কাঁরয়া ভিক্ষৃগণ 'জনাহতায়' 'জন-সংখায়” 

দেশ দেশাগ্ুরে ছহাটলেন | বুদ্ধ স্বয়ং উরবেলাভিমখে চলিলেন। দীর্ঘ পথ 

আঁতন্রম কাঁরয়া তিনি এক্ক বনে তরুক্কায়ায় বিশ্রাম লইলেন। বনভৃঁম মধ্যাহের 

কোলে গভ'র সযাণ্তিগ্ন। তরংলতা স্যাকরণ স্নাত হইয়া বাঁচ সোন্দ্যের 
সৃষ্টি করিয়াছে । মাথার উপরে শবতের শন্র মেঘ স্তব্ধ হইয়া আছে। হঠাৎ 
দূরশ্রুত আলাপধ্হনি বনের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ কারয়া বুদ্ধের কানে পৌছিল। 

[তান উাঁঠয়া বাসলেন। ন্রিশ জন ভদ্দুবগী“য় তরুণ তাঁহাকে ঘিারয়া দাঁড়াইল। 
তাহাদের ব্যগ্রতাপূর্ণ সুখের ভাব লক্ষ্য কারয়া তথাগত স্নেহ-সরল বাক্যে 
জিজ্ঞাস। করলেন -“বৎসগণ ! তোমবা কি চাও 2৮ 

তাহারা কৃহল-_“প্রভো, আমরা এক বারাবলাসিনীর সাহত এই বনে 
আসিয়াছি, সে আমাদের অজ্জাতসারে আভরণ লইয়া পলায়ন কারয়াছে, আনরা 
তাহারই সম্ধান কারতেছি ।% 

তাহাদের উত্তর শুনিয়া তিনি আবার প্রথ্ন কাঁরলেন --“বংসগ্ণ এই বিশাল 
সংসারারশ্যে তোমরা নিজের সন্ধান না কারয়া পরের সন্ধান কারতেছ কেন 2” 

তরুণের দল এই প্রশ্নের উত্তর খুশীজয়া পাইল না। চিন্নার্পিতের মত 
তাঁহার মৃুখপানে চাঁহয়া রাহল। ভগবানের আরও বিচিত্র উপদেশ শুনিয়া 
তাহারা আত্মসম্ধানের জন্য আকুল হইয়া তাঁহারই আশ্রয়াভক্ষা চাঁহল। তান 
তাহাঁদগকে 'এাহ” মল্দে বরণ কারয়া লইলেন। এইবার সঙ্ঘের সদস্য-সংখ্যা 
যাট পার হইয়া নব্বই হইল। 

ভগবান তথা হইতে পদর্রজে উরুবেলায় পেশীছিলেন। তাপস-সঞ্ঘে তাহার 
আগমনে আনন্দের সাড়া পাড়য়া গেল। সগ্ব-নায়ক কাশাপ নিজেই আতথি 
সেবার ভার লইলেন। অভ্যাগতের বাক্যে ও ব্যবহারে স্ব-নায়কের হদয় 
জূড়াইয়া গেল। সগ্ঘ"নায়ক ভাবমঞ্ধ হইয়া তাঁহার বাণ) শানভেন! এইর্পে 
কয়েকাদন কাটিয়া গেল। অবশেষে কাশ্যপ আপনার শিষ্যদের লইয়া সঞ্থে 
প্রবিষ্ট হইলেন। তাঁহার সহোদর গয়াকস্মপ ও নদখকষ্মপ পঁশষ্যে তাঁহার 
অনুবতী” হইলেন। তখন সঞ্ঘে ভিক্ষু সংধ্যা সহম্ীধক হইল । ভগবান তাহার 

নবাবনীত শিষাবৃন্দে পারবৃত হইয়া রাজগ্হে আসলেন। সেই গ্ারৎপ্রাচীর- 
পাঁরবে্টিত রাজগৃহ আজ বৃদ্ধের নূতন বাঁলয়া বোধ হইল । সতোর সম্ধানে 
রাজগৃহে আসিয়া যেহীদন। 'বাম্বসারের সাহত তাঁহার প্রথম আলাপ পারিচয় 
হইয়াছিল, সেইাদনের রাজগৃহ আর আজিকার রাজগ্হ যেন এক নয়-_-তাহার 
আগমনে সেইদিনের রাজগৃহ কোতহলপূর্ণ, আর্জকার রাজগ্হ জনতার আনন্দ- 
ধ্বনি প্লাবিত । 

ভগবান তাঁহার নববাণী প্রগার করিয়া রাজগৃহবাসীর প্রাণ উদ্বুদ্ধ করিয়া 
তুঁললেন। 'বাম্বসার প্রম্খ বহু; লোক তাঁহার গৃহণ-শিষ্যশ্রেণীতে ভাত 



[ভক্ষ -সত্ব-সংগঠন ১৯ 

হইলেন। আবার অনেকে স্বে প্রবেশ কারলেন। সেই হইতে [তানি ও তাঁহার 
শিষ্যগণ ভারতের গ্রাম নিগম রাকধানী ভ্রণ কারষা কল্য'ণবয় বাণীর প্রচার 
আরম্ভ কারলেন। যতই তাঁরা অগ্রসর হইলেন, ততই সঙ্ঘের কনেবর বাণ্ধি 
পাইল । ভগবা'নর বাণী ভাবের এনন উদ্নাদনা পাহঘা আনল যে, যাহারা 
শুনল তাহাদের অনেকেই জনক-্গনএীব স্বহকাতব বুক শুনা হীরা, পভ 
প্রাণা পত্রীর হনে িরাএরতের বাদ জহালাইয়া, সন্তানকে পতু স্নেহে বাণুত্ 
কারয়া ভিক্ষু-সাঙ্ৰ প্রুবশ করিতে লাগিলেন তখন খা খে নিদারণ 
কামার "বান পড়না গেন। কেহ পুরুণেতক কানল। কেহ ভ্রাতূশোকে কাতর 

হইল; পাত বিরহে কাহারও আয নিদাখ-তপ্ত ছিন্ব কলের মত শক'ইযা 
গেল। নহাশ্রমণর অতাচার লোকের আব সহা হইল না। তাহারা মশ্ডিত" 
মস্তক দেখমা ভন পাইতে লাগন। কখনও কখনও রন্তবর্ণা গাঙীর মৃতিও 
তাহাদের দেহ কনম্টাকত কারয়া দত। তাহারা প্রকাশো বলিতে লাগল 

“অপূত্তকতায় পটপদ্ত্ব্য সমণো গোতমো, বেধব্যা পাঁ)পন্বো সননো দোতনো।? 
অর্থাৎ শ্রবণ গোঁতন লোকের বংশলোপের জন্য নারীদের অক্াল-গবধৰা সাজাইবার 
জন্য এই পশন্ত অবলম্বন কাঁবয়াছেন ' তখন বৃদ্ধের নাম শখন'ল লোকের 
শরীর কাঁটা দরা উঠিত। তাঁহার প্রাত লোকেব দ্বেষ ও ভয়ের অবাঁধ রাঁহল 
না। তথাপ সঙ্ঘর সদসা-সংখ্য বাঁড়িয়াই চালল। বৌদ্ধদের ক্পিত সগগ্র 
মধাদেশ শ্রঘণের পীতবামের আভায় যেন পাগতাভ হইয়া উঠল । এইরূপে 
বুদ্ধদেব নানা বাধাশীবঘ্ন আতক্রণ করিয়া স্ব সংগঠন কারয়া লইলেন। 

ধনী-নর্ধন, পাণ্ডত-মংগ ব্রা্মণণচণ্ডাল, তরুণ বুদ্ধ সকলেই স্ঘে সমানা- 

[ধিকার পাইয়াঁছল । নানা নদী যেমন সনুদ্ুকে পাইয়া তাহাতে বিলখন হয় এবং 

তাহাদের নাম রুপ সমপ্ত বলংপ্ত হইয়া সমুদ্ু নাঘে কাঁথত হইয়া থাকে, 
সেইর:প নানা কুলাগত শ্রথণগণও সঙ্গের অঙ্গীভূত হইয়া আপনাদের নাম গোন্ন 
বিসর্জন দিয়া সকাপাযাত্তন সঙ্ঘ নামেই আভাহত হইতেন। তাঁহারা গাহ- 
জীবনের উচ্চ নীচতা ভুলিয়া পরস্পরের সাহত ভ্রাতু সম্ব্ধ-স্থাপন করিতেন। 

তাঁহাদের জোোগ্ঠিতার বচার বরণ” বিদ্যা কিত্বা সাধনা লইয়া নয়, সগ্ৰ প্রবেশের 
তাঁরথ লইয়াই। আনন্দ, ভীদ্দয় প্রভীত শাকাকুমারগণ যখন তাঁহাদের নাঁপত 
উপালিকে লইয়া িক্ষুত্ত গ্রহণ কারতে আসয্লাহলেন। তখন বুদ্ধ তাঁহাদের 
গার্বখর্ব করবার জন্য প্রথমেই উপাঁলকে দীঁক্ষাদান করিলেন। শাক্যকুমারগণ 
সঙ্ঘের মাঁহমম-গ্ধ হইযা আাংভঙ্গাত্যাভিনান ত্যাগ করিধা উপালির চরণে প্রণত 

হইলেন । সেই অবাধ তাঁহাবা উপালিজে ্গোগ্ত গবিষা সম্বান-প্রদশনি কারতে 
কুশ্ঠিত হন নাই । সত্ব জ্যে্ঠতর সদস্য কানপ্ঠকে স্নেহপুণ আবুসো' সম্বোধন 

কাঁরতেন এবং কান্ত আপনার জোন্ঠকে 'ভশ্মে' অথবা “আধম্না সম্বোধন 

করিতেন। 



১০০ বুদ্ধ ও বৌদ্ধ 

সঙ্ঘপা'রচালনার জন্যই বিনয়ের নিয়মগুলি সংসংবঙ্ধ হইয়াছিল । যৌন- 
সল্মিলন, গ:রুতর চুরি, নরহত্যা ও আপনার অভূত 'সিদ্ধর পাররচয় এই চার 
গঃরতর অপরাধে অপরাধণ হইলে ভিক্ষুসঙ্ঘ হইতে বাঁহস্কৃত হয় এবং পুনঃ 
সত্ঘ-প্রবেশের আধকার হারাইয়া ফেলে । কতক গুবু নিয়ম লগ্ঘন কারলে 
ভিদ্ষুকে দশ্ডিত হইতে হয়; আবার কতক নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া ভিক্ষু অন্য 
1ওক্ুর 'নকট তাহা প্রকাশ কাঁরয়া দোষ মু্ত হয়। এই সব ছাড়া অরও অনেক 

রকমের 'বিনয় ও কন" তাঁহাদের জন্য 'নাদ'*; ছিল । বুূদ্ধকেই তাঁহারা নেতা 
মানিয়া চলতেন। বন্ধের আদেশ তাঁহাদের অলগ্বনীয়। নম্নোন্ত শ্লোকই 
তাহার প্রমাণ__ 

পাঁতমোবধং বিসোধেল্কো অপ্পেব জীবিতং চে 
পণ লোকনাথেন -ন হিম্দে শীলসংবলং । 

'অথ্ধ দেহে প্রাণ থাকতে বদ্ধ নধান্তত শখদ-সংবর ভঙ্গ কারবে না।' 

বংদ্ধদের তাঁহার অন্রধনের পূনে তাঁহার প্রচারত বাণীকেই সাত্ঘর নেতৃপদ 

প্রদান কবিয়ছলেন - “যো বো আনন্দ ময়া ধরে চ বিনয়ো চ দোসতো পঞ্চন্তো 

সো বো মন্চযেন সথা 1” অথতি আনন্দ ! আমার অবতনানে আমার প্রগারত 

ধম' খিনযকেই তোমরা তোনাদের গুর্ বাঁলস়া জানবে 1 সংতরাং তাঁহার 
পাঁরানবণের পর ধর্মবিনয় সঞ্চের নেতৃপদে বত হইল । 

আপনার অধধ্যা ত্বক উন্লাতিসাধনই ছিল সম্ঘের প্রধান লক্ষ্য । পরোপতার" 
ব্রত সতের লক্মা-বাহভূ'ত ছিলনা, আপনার উচ্চ আদরে অন্প্রাণিত ক'রয়া 
জনসাধাহণ্র নোৌতক উন্নানের চেঙ্টা সঙ্যের কর্মজীবনের অন্যতম অগায়। 
তাই সম্ব প্লাতা-পুজ্জা, হনী নিধন, পশ্ডিত মূর্খ সকলেরই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়া- 
ছি'লন। ভার,ত সম্বেৰ দান অপাবঘেয় । তাহা আমরা স্বীকার কার বানা 
কাব, 5ন্ছ সত্য তাহা অস্বী চার করতে পাববে না। 

বলা বাহুলা। বৃদ্ধের প্ববিতখ যুগে এমন সশহ্থসাবদ্ধ সঙ্ঘ সংগঠনের 

পথা তোথাণ প্রশনত জিন না। বুদ্ধি সং্বসংগঞ্জনের প্রগলী ভারতের তথা 
জগতের হাতশাসে সব্প্রথম । সেই আদগশেত্িই অন্করণে সেই যুগেও নানা 

সত্ঘে অুশঙ্খলা স্থাপিত হইয়াছল। এখনও সেই অনুকরণযোগ্য আদশ' 

বিস্মাতির অতল তলে ড্যাবষা যাখ নাই, তাহা ফুগে যুগে নব নব ভাবে সঙ্ঘ- 

সংস্ছাপকদগকে অনুপ্রাণিত করিবে । . প্রবতকি, ভান্র ১৩৪১ 1 



, সীঞ্ষা 

নগেজ্রনাথ সোম, 

সান্ধীতে ভারতের প্রধান বৌম্ধস্তূপ বিরাজিত | এইটি সকল স্তূপ অপেক্ষা 
সুন্দর বাঁলয়া বিখ্যাত । 

ভূপাল হইতে বেলা চারিটার ট্রেনে সাণ্চ'র স্তুপ দোখতে যাত্রা কাঁরলাম । 
দ্রত্ধ মোটে আাটাশ মাইল । দেড় ঘণ্টার রেল পৌছে । যাঁদ 'ফারবার ট্রেনের 
সুবিধা থাকত তাহা হইলে স্তুপ দেখিয়া অনায়াসে ভূপালে রাত দশটার মধ্যে 
প্রত্যাগত হইয়া আহারাদি কাঁরয়া শয়নে পদ্মলাভ কাঁরতে পারা যাইত। িস্ত 
সে সুবিধা নাই। আমার পক্ষে রণন্র সাড়ে চারটার দ্্রেনে প্রত্যাগত হওয়াই 

সঙ্গত, তাহা হইলে ভূপালে ভোরে পেীোছিতে পারা যায়। সাণ্নতে থাকবার 

কোন স:বিধাঞজনক স্থান নাই, কেবল ভূপালের বেগমের 'নার্ঘত একটি ডাক 
বাংলা আছে-_খাদ্যব্রব্র কোন ব্যবস্থা নাই-ক্ষৃদু ছ্টেশন-কিছুই বিক্রয় হয় 
না, পুর মিঠাই ত আশার অতীত; একাট পান-ীবড়শাসগারেট ওয়ালাও 
নাই 

রী ভূপাল স্টেশনে কিপিং জলযোগ ( মিষ্টাম্ন পুরী ভালমট 'জ্লাপী ) 
সমাপন করিয়া, রাতিতে অনাহারে সাণ্চা ছ্টেশনে একখান বেণে অলম্টাবের উপর 
সালদা নুড়ি দিয়া শয়নের কনা কাঁরয়া- অপরাহ্ন প্রায় চারটার সময় "রঙ্গ, 
আই, পি, রেলে, (পূর্বে ইহা খ্ুবুঃজা। 10150 হিওাগিনত নামে 

আভাহত ?ছল ) ভূপালের উত্তরপ-ব সান্টী আঁভমূখে যাত্রা কারলাম। এই 
আটাশ মাইল পথের শোভা বড়ই মনোরম । ট্রেন উধহ্বাসে ছুটিতে লাগিল- 
কিছুক্ষণ পরেই পাহাড় আরম্ড হইল-বড় পাহাড় নহে । ছোট ছোট উচু 
নীচু ল্বা চওড়া নানারকমের স্তূপ স্তুপ শৈলমালা ঘেরিয়া আসিতে লাগল । 
এ সকল পাহাড়ে বড় বড় গাছ নাই-কিশ্তু আবার অনাব:তও নহে) শ্যামল 
গজনরাজতে সমাচ্ছত্ন ছোট ছোট ঝোপঝাপে ঢাকা গাঢ় সবজ রং; মনে 
হইতে লাগল যেন পঃজ্জ পুঞ্জ মেঘখল্ড আকাশ হইতে ভূতলে খাঁসয়া পাঁড়য়া 
পথের দূ "ধারে স্তুপাঁকৃত হইদা রাহয়াছে। দৃশ্য বড়ই চমৎকার-_বড়ই বাহার 
খুলয়াছে__শ্যামায়ত তরঙ্গাঁয়ত ধারন্রীর নীল শোভায় চক্ষু জংড়াইয়া যাইতে 

লাগল-_এ স্থানাট যেন প্রকাতর নিকুঞ্জকানন (0006 ০৫ টগর )। দুর- 

দূরাম্তর শ্যামল পাদপরাঁজতে সমাচ্ছন্ন। শ্যামল, হাঁরৎ, নীল শোভা 

৯ বর্তমানে এসব অস্যাবধা নেই ।-_ বত'মান সম্পাদক । 



১০২ বৃদ্ধ,ও বৌদ্ধ 

চতহাকে বিস্তারিত | ক্রমে অঙ্গে অঙ্গেপে সম্ধ্যার স্তিমিত ছায়া প্রসারত 
হইতেছে বিটপীশিরে দিনান্ত িরণের স্বণভা কৃষ্ণ হারতে 'মাশ্রত হইয়া 'বাচন্্ 

মৃদ্ দীপ্তি ফট'ইতেছে--শীতের বেলা, দিন ছোট--অপবাহু অন্ধকার ও আলোক 
মাশ্রত ! ট্রেন চলিতেছে ; প্রায় দেড়ঘগ্টা পরে সহসা নেত্রপথে ওক দশ্য 

প্রকটিত হইল! শৈলশ্ঙ্গোপাল ও কি ণোভা পাইতেছে । অপূব তোরণ- 
সমন্বিত সা্পীব বৌদ্ধস্তৃপ ওই গারাশখরে বিরাজত ! ঈবৎ অন্ধক্কারনাশ্রত 
আলোকে ট্রেন হইতে স্তপের দৃশ্য বড়ই বাচর-দশন !-স্তপের দর দশে 

হৃদয়ে যেমন অননৃভূত আন/ম্দর সঞ্টাব হইল. সেই সঙ্গে সঙ্গে অবার বড় ভয়ও 

হইতে লাগিন 1-স্তপ শেন হইতে অন্ধ্াইলেরও কিপ্তিং সাধক, তদহপরে 
আবার পাহাড়ের উপর অবাস্থৃত দোখতেছি-যাঁদ ঘোর সঞ্্যা হইয়া যায় তাহা 
হইলে কি প্রকারে বনপথ আতগ্ুম করিয়া পাহাড়ে উঠিল ? আম একাকী _-আমার 
সঙ্গে ক্ধু বা ভৃত্য কেহই নাই-শুনিযাছিলাম এ অণুলে ব্যাঘ ও অন্য বন্য 

জন্তুরও ভয় আছে । জনমানবশ,ন্য বনপ্রান্তর-_নিকটে কোন ক্ষুদ্র গ্রামও নাই ; 

স্টেশন মাতার যাঁদ সাহাধ্য না করেন, সঙ্গে যাঁদ কোন লোক অন: গ্রহ করিয়া না 
দেন, তাহা হইলেইত সকল আশা বথা হইল । এত ক্রেশ স্বীকার কি পণ্ড 
হইয়া যাইবে! যা করেন ঈশ্বব ! পাঁথকের সহায় তন, এই ভাবয়া নীরবে 
পাহাড়ের দকে সতৃষ্ণনসনে চাহিয়া চাল্লাম-_ক্রমে সান্সী স্টেশনে ট্রেন আঁসয়া 
পেৌছিল। 

ছ্টেশন: গ্রযাটফরমে অবতরণ কাঁররা এঁদক গাঁদক চাহিতেছি, এমন সময় 
দেখ কোট প্যান্টংলন ও মন্তকে মাঁলদার টুপা পারাহত একাট সৌম্য দর্শন 

ভদ্রলোক যণ্টিহস্তে দাঁড়:ইয়া আমাব দিকে দোখতেছেন । আমারও তাঁহার দিকে 
দত্ট পাঁতত হইবামান্র মনে কেমন একটা সন্দেহ উপাস্থত হইল যে, হীন 
আমাদের দেশীয় লোক হইবেন । আম তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করলাম, মহাশয়ের 
ক নাম? তান ধাঁলসেন, 'শ্রীপাঁচকাঁড ম:খোপাধ্ায় 1 মহাশয়ের নিবাস £ 
“বাল । এ কথা শুনিবামাত আমার আপাদমস্তক হবে রোমাণিত হইয়া 
হইয়া টাঠল-তখন আনন্দে আমার মনে যে কি ভাব উপ্পান্থত হইযাছিল, তাহা 
এক্ষণে 'লিখিয়া বুঝাইবার শান্ত আমার নাই : আমি তাঁহকে বালাম, মহাশয় 
আম সাণ্ীসতপ দোখতে আসিয়া । তিনি বললেন, চলন আম আপনাকে 
সঙ্গে কাঁরযা লইয়া যাইতোছি-মগ্রে আমার তাঁবুতে যাইয়া চা পান কারয়া লউন” 
পরে একট ভাবিয়া বাঁগলেন, “না, অগ্রে দোখয়া আনিয়া পরে চা পান 
করিবেন, কারণ সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে ।” আম বাললাম-_তা বেশ' স্তপে 
দোথিতে পারা যাইবে ত? পাহাড়ের উপরে অবাস্থত দেখতেছি । তিনি 

বাঁলিলেন, «আনরা প্রথমে একাট সোজা পথ দয়া পাহাড়ে উঠিব-_বেশী বড় 

পাহাড় নয়_-আম লইয়া যাইতোহ ৮লুন।” এই বালয়া তান আমাকে সঙ্গে 



সাণ্টী ১০৩ 

লইয়া চাঁজতে লাগিলেন-__ঘেশনের কিয়দ্দ্রে কষেকটি শাদ্র শীবর সা্বোশত 

হইয়াছে ।--প্রহতত্তৰ বিভাগেতর ডাইর্র জেন্রেল নিঙ্গ কর্মচারিগণের সাহত 

এই বিশাল স্তৃপের সংস্কার কায পারদশনে আদসিয়ান্ধেন _পাঁচকাঁডি বৰ 

তাঁহার হেড ক্লাক।__ আমরা চাঁলতে চালতে কুন শৈনের মূলদেশ উপস্থত 

হইলাম । গার আবোহণ করিতে লাগিলাম-চপলতে চলিতে মধ্যে মধ্যে 
দুইস্সনে কথাবাতাঁ হইতে লাগল । চড়াই ক্টকর নাহ সবল ঈশ্বং ঢালু পথ 

পাহান্ডব বৃক্ষবিটপের নধা দিয়া উপবে উপিয়াছে কমে আমবা (সই জগামখাত 

স্তপের ভোবণ সমগপে আইসয়া উপনখত হইলাম দোঁখলাম ডাইবেউুর জেবেরল 

স্বয়ং স্তপের কয পযবেক্ষণ কারু নহেন। পাঠাব বলিলেন, “সাহেব 

এখনও যায নাই দেখত, আপান উ দিকটা দেশিখা আসুন আাম এ ছকে 

অপেক্ষা কাঁবতোছি__মাপান ঘাারয়া আসলে আপনাকে অনান্য অংশ দেখাইব 1” 
আম কর্মজীবনের সামহবভগাঁত বুঝি _তাঁহার ন্যায়সঙ্গত কথার অন্বন্ত" হইয়া 

স্তূপ দোখতে গেলাম তিন ক্ষণকালের নানন্ত অন্তরালে অস্তাহতি হইলেন। 

প্রকান্ড গম্বুজের নান বিরাট স্তৃপের চতাদ্ক্ অপবসৃন্দর প্রদ্তর 

নিত রেলংএ পাঁরবেছ্টিত। এরূপ রেসিং আর কোথাও দোঁখ নাই। 

রেলিংএব উচ্চতা ছয় ফ;টেরও আাধক হইবে । ঘেন বোটা মোটা প্রচ্তর জড়িয়া 

এই অ-নন্দা সুন্দর বস্তাকার পাঁরবেত্টনী 'নার্সত হইয়াছে । চাঁরাদকে চারটি 

অপ-ব শিঙ্পশোভাখাঁচত তোরণ; এরপ তোরণ আর কোথাও নাই। চন না 

থাঁকনে কাহারও সাগ্য নাই যে লাখয়া বর্ণনা কাঁরয়া, ইহার গঠন ও শিপ 

সৌম্দয বৃঝইতে পারে !-সওরা্্র যেবপ সমঞ্চ দ্বার বা বিলান-সমন্বিত 

তোরণ দস্ট হয়, এই চাটি তেরণের তাহ দের সাঁহত কোন সৌসাদশ্যই 

নাই। চাঁরাঁট তোরণের গঠন প্রণালী একই প্রচার তবে শিহপগতৃর্ষ বাভন্ব 

রকমের । প্রথমে সংক্ষেপে একাটি তোরণের গঠন-প্রণালী বুঝাইতোছি, অপর 

[িতনাটর গঠনও সেইরূপ | দুইটি শিপশোভাখাচিত চতংছ্কোণ স্তঙ্ভ উধের্ক 

উঠধাছ্ে ; শীষদেশে তিনাট পাড়ের ন্যাষ চতুত্কাণ লদ্বা প্রস্তর সমান্তরাল 

ভাবে পর গর সংলগ্ন হইয়া আছে । এই চতংত্কোণ প্রদ্তরগ লব সবাঙ্গে, 

বৃদ্ধলীলাবিষয়ক ও জাতকের নানা (ত্রাবল! উৎ শীর্ণ হইরাছে। পূব ততারণের 

স্তম্ভগ্বারের উপাঁরভাগে হস্তিধথ পঞ্ঠোপবে পর্বে অপর্ব খনান'লদশ 

ধশকপসম্ভার বহন কাঁকতেছে ।  দাক্ষণ তোরণের স্তদ্ভোপ'র মক্কার 

স্হলোদর, ক্ষদ্রুপদ, স্কীতগণ্ড, দৈতানুণ্ডাকৃতি মন:জগণ ক্ষুন হণ্তবুগ উত্তোলন 

কঁরয়। দার্ধাণ্পভার ধারণ কারতেছে। এতাণচম্ন অপহ তোবণগ্রয়ের শোভাও 

বাঁচতর গঠনের কখ-স্হাল আক্লাতর বাচত সৌন্দযে মনোহাি। বৃদ্ধদেবের 

অগণ্যলীলার চিত্রের বর্ণনার স্থান নাই ! সিংহ, বাপ, মে, পক্ষাঃ অপ্সর অগ্পর। 

ষক্ষ, রক্ঃ, গণ্ধব, [কম্বর, লতা, ফুল, পাতা প্রভীত যে কত রকমের শিস- 
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চাতুর্যয তোরণ চতুষ্টয়ে সমলঙ্কুত, তাহা আর কি বর্ণনা করিব! কত প্রকারের 
শোভাষাঘা চলিয়াছে -গ্বর্গ হইতে দেবকন্যমাগণ অবতরণ করিয়া বৃদ্ধের নানা- 
বিযাঁয়ণী লীলা অবলোকন কারতেছেন, এইরূপ অসংখ্য চিন্রভীষত শিক্পসৌন্দর্য 
দোঁণয়া তোরণের নিম্ন দিয়া পরিবেন্টনীর অভ্যন্তরে প্রাবণ্ট হইলাম । বিশাল 
বৃত্তাকার বোঁদকাব উপর স্তৃপ অবাস্ছিত। বোঁদকার ব্যাস ১২০ গফট। উচ্চতা 
চীদ্দ ফিট এবং স্তৃপের ( বৃত্তাকার ) চতুৃতপাশের বোঁদকার প্রশস্ততা ৬ ফট । 
স্তুপের ব্যাস ১০৬ 1ফট, উচ্চতা ৪২ ফিট । ইহা ইজ্টকপ্রস্তরে গ্রথত, দৌখতে 
কষ্ণবর্ণ! কালের পড়নে শৈবাল তৃণগজ্ন সমাচ্ছাদিত হইয়াছে-স্থানে স্থানে 
জীর্ণ ভগ্ন কিন্তু সংস্কার কায আরম্ভ হইয়ছে-শাগ্রই নবী ধারণ 
কাঁরবে। 

দুই তিনবার স্ত:পরাশ্তকে প্রদ্ক্ষণ করিয়া ইহার উত্তর পাশচম কোণে 
অপর আর একাঁটি ছোট স্তুপ দেখিলাম | ইহার দশা অগ্তশয় শোচনীয়, 

সংস্কৃত হইতেছে । এই স্ত্পাট দেখা পঝতের একপান্রে আদা দোখ, 
পাঁ£বাবু আমার অপেক্ষায় দণ্ডায়মান রাঁহয়াছেন। তিনি আমাকে সঙ্গে লইয়া 
পর্বতের দক্ষিণাদকের 'কাঁন্ষং নিম্ন প্রদশে আরও একাঁট প্রচ্তর বেন্টনীবোন্টত 
স্তূপ দেখইলেন-_ ইহা পাববেষ্চনীর শজপসৌন্দষেখর যে ?ক বাহার তাহা 
আ'র কি বলব । ইহাততও নানা বৌদ্ধাশঙগপ অপূর্ব নৈপুণ্যে উৎকীর্ণ হইয়াছে । 
ম.গ্ধ হইয়া দোঁখতে লাগিলাম! শৈলছুড়ে সন্ধ্যার অধকার ঘনাইয়া আসতেছে 
_সে দিকে দক পত নাই -প্রফঞজনাচত্তে শিহপশোভাই দেখিতেছি । এমন 
সময অপরি।চতের মাঝে চিরপারচত বক্প বাঁললেন, “নহাশয়, সন্ধ্যা হইয়াছে, 
পাহাড় হইতে নাম:ন এই দিকে পাহাড়ে আঁধরোহণ্ ও অবরোহণ কাঁববার 
সোপান, স্বচ্ছন্দ অবতরণ করুন।” নামতে নামিতে পবা সন-পের কিয় 
ছ্দূরে একট প্রকাণ্ড পাথবেব বাটি পাডয়া রাহরাছে দোখগগাম । তাহার এক- 

পাব আবার ভায়া শিয়াছে_এর চেজে বড় পখনের বাটি আগরা দুর্গে 
দোথিয়াচি। এই কিন্ত কৃষ্ণপ্রুস্তর নাত । 

এত'বাতীত নামতে নামিতে আরও স্থানে স্থানে নানা বৌম্ধবকখাত'র ভনা- 
বশেষ ও নিদ্শন ইতস্ততঃ বািক্ষপ্ত দহ্ট হইতে লাগিল । পাহাড়ের উপর 
হইতে 'নীবড ঘনাচ্ছাদ 5 শৈলশ্রেণীর মনামূগ্ধকর দ-শ্যাবলী নমনগথে পাঁতিত 
হইতে লাগল । এ অণুলেব চতুদিকে বৌন্ধকণত রাজা অশোকের সময় 
নির্মিত হইয়াছল। এই অণ্ুলের বহু বর্গ মাইল ভূভাগ ব্যাঁপয়া অসংখ্য 
বৌপ্ধস্তূপ নামত হইগ্রাছল। সান্ীর ৬ মাইল দরে সোনারী গ্রাঘে ৮; 
সোনারার ৩ মাইল দংরে সা-্দারায় ১টি; সান্ধীর ৭ মাইল দূরে ভোজপে 
৩৭টি; ও ভোজপুর হইতে পাঁচ মাইল দূরে ৩টি স্তুপ আছে অবগত হইলাম। 
িস্তহ এই সাণ্ঠীর »ত্পই সর্বশ্রে্ঠ ও সবপেক্ষা মনোহারণ। সাণ্ী হইতে ৬ 
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মাইল দরে ভুবনমোহিনী বাদশালক্ষণার দিগন্তপ্রাথতা রাজনগরণ সূদূর 
অতাঁতের ঘন ঘোর ভূকম্পনে ভূপ্রোথিতা হইয়া রাহয়াছে । পাহাড়ের উপর 
হইতে দৃশ্য মনোরম-দ্রে বেন্রবতী রজত তরঙ্গে প্রবাহতা | এই নগরী 
সোন্দযে', এমবযে” সম্পদে, প্রসাদে, পণ্যবীথকায়, হর্মমালায়, সরোবরে, 
উদ্যানে, রথ্যায় বৈজয়ন্তপূরীকেও পরাজিত কাঁরয়াছল। বৌম্ধাবহার, মঠ, 
মন্দির, সৌধ, অলিন্দ, তোরণ, প্রাগীব প্রস্তর", স্তংপ, স্তম্ভ, চৈত্য, সঙ্ঘারাম, 

বোঁদকা, গহা, গক্ফা, প্রভীতির স্বগাঁয় সৌন্দধে পারপূর্ণ ছিল । এই স্থানে 
বেতরবতী নদণ প্রবাহতা। কালিদ।সেব মেঘদ্তের ষক্ষ আষাটের প্রথম দিবসে 
উীদত মেঘকে অলকাভিম্খে প্রবণ কাঁরণার সময় এই স্থানের কীতিকল'প ও 
প্রাকীতিক সৌন্দর্য দেখিয়া যাইতে কাত অনুরোধ কাঁরয়া'ছল। এই স্থানের 
বণনার ষক্ষ এইবূগ বলিয়াছিলন _ণ্দশাণের রাজদনগ বাদশা । উহার যশে 
ভুবন তীঁরয়া আছে । *ক্* তুলি তথায় সেত্রবতীর জল প্রচুব পরিমাণে পান 
কারবে। বেত্রবতী নদী, সতব তমার রসরাছণী . সে বাদশার পাশ দয়া 
প্রবাহিত হইতেছে ; উহাব জল চালতেছে, তরঙ্গে তবঙ্রে লাফাইতেছে, বোধ 
হইতেছে যেন কোন প্রৌটা কাননী মহ্থ আঙ্গী কারয়া তোমায় ডাকিতেছে। 
সুতরাং সে জল পানে তোমার মুখে চুম্বনের ফল হইবে।প তাধার পর মহাকাঁ 
কালিদাস যক্ষের মুখ দিয়া ম্বাঁণ/ভ স্থানের এণণনা লাগা বলাইতেছেন, 
“সেখানে গয়া তম নীশ্চ (সাণ্টি ) নানে সহরতশীর পাহাড়ে বাসা লইও। 
তোমার স্পশে তাহার শরীর পলকে পারত হইয়া উচিবে | দেখবে তাহাব 
পুলক কদম্বফ:লরূপে ফাটিয়া উীঠপাহে | এই পাছাড়াট কনেপিহিত। 5991৭00 

ফুটের অধিক উচ্চ নহে! ইহা বৌদ্ধাপহার, বৌদ্ধস্তপে ও বৌদ্ধসধ্ঘারামে 
[বমাঁন্ডিত 1৮ 

সন্ধ্যা হইয়াঙে-স্বস্ছ অন্ধকার কাননতলে ল্কোগুর খেলা খোলতেছে। 
আম কাঁবত্বপ:ণ প্রদেশে কাবত্ববী শোভা উপন্ভোগ করিতে করিত্ত বধ সঙ্গে 

নাময়া আসিয়া তাঁহার শশাঁবরে উপাস্থৃত হইলাম । 
তাঁবুতে আদয়াই চা'র বাবদ্থা হইল । শুধু কিচা! ভাঁচার আঁফসের 

আর একাঁট বাবু কাশী হইতে উৎক-ঘট কাঁচাগোহলা, লাদডু, খাঙ্জা প্রভাতি আত 
উপাদেয় 'মণ্টাম্ন আনয়াছিলেন তাহা চা'র সঙ্গে দ.ই তিনাট প্রদণ্ত হইল। রান্রে 
রুট তরকারা দুগ্ধ ও আবার সেই অনুতোপম উপাদেয় 'ন'টাল্ন প্রভীত আহার । 
আম তাঁবুতে ঘণ্টা দুই তিন বিশ্রাম কারবার পর, একটি লোকের হস্তে 

হরিকেন ল্যাম্প দিয়া পাঁ? বাবু আমাকে ছ্টেশনে পাঠাইয়া দিলেন। হেটশন 
মান্টার দুই খানি বেঞ্চ জনুড়িয়া শষ্যা রচনা কারয়া ঘুমাইতো ছিলেন, বিদেশী 
আঁতাঁথ সমাগত দেখিয়া, তৎক্ষণাৎ সেই শয্যা অধমকে প্রদান কাঁরয়া, নিজে 
ভুতলে শয়ন কারলেন। আম স্বীকৃত না হইলেও তানি কিছুতেই ছাড়লেন 
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না। এই আঁতাথবৎসল প্রবাসিগণের আতিথেয়তা দেখিয়া বিমুগ্ধ হইয়া 
গেলাম । কি জবা আসিতেছিলাম, আর এখানে বিধাতার ইচ্ছায় কি ঘাঁটল! 
জনপ্রাণীংগন মরণ্য-প্রন্ছর সংখালয়ে পারণত হইল । আত ভোরে যখন চাঁর- 
দক অর.ণের রডরাগে রাজত হয় নাই, তখনও নাবড় অথকার অরণ্যে খোঁলতে- 

ছিল। 'আ'মও অলম্টারের উপর নালদা নুড় [দয়া ঘমইতাছল'ম। ঘের 
শীত, কন,বন ৭1ন্ডা, জল জানয়া বরফে পারণত হই গর উপকরন; কাক কোকিল 

বিহ্ঙগ বুগ্ধ;। কাহারও সাহা নাই ॥ এই ভেবে আনি বেলের শব্দে জাগয়া 
উঠিলান | শা আমরা পেৌোছিল। আ।নও বিদার গ্রহণ কারসাম । প্রবাসে 

ননেক সখা তর মধে। এাতও আনার চিত্তে চিত্রের নার প্রাতফালত থাকবে । 

| সাহ্তা, মাঘ ১৩২১৯] 



সারনাথের প্রাচীন নাম 

সারনাথে আধ্যানক ভূ-খননকার্ধয না হইলেও এ স্থানের অনেক কথা জ্রানা 
যাইতে পারত । তবে “সারনাথ” এই নামে পথ পাঁজ খুশজলে কোনই 
প্রাচীন সংবাদ মালত না। কারণ, বোধ্ধ সাহত্যে 'সারনাথ নাম পাইবার 
উপায় নাই। সবই উহার প্রাচীন নম-_ইতিপতন মিগদায় উচ্লাখিত 
হইয়াছে। €১) এই নাম দুইটির উংপাত্ত লইয়াও নানা গোল আছে । আমরা 
নৈয়ায়ক মহাশয়দের তর্ক লইয়া হাঁস তামাসা কার, কিন্তু প্রত্রতত্তেএর প্রায় 
সমস্ত কাঠন বিষয়ই যে মহা তকসঞ্কুল। তাহাতেও 'অনুগম নিগম' কাঁরতে 
হয়, হেত্বাভাস' (1911705 0, "ছিল সংশয়", উপমানানমান' প্রভা'তর আশ্রয় 

লইতে হয়। মনে হয়, ভাল কাঁরয়া ন্যায়শাস্ত্রের সংগকার পা লইয়া প্রয়তত্ে 
যাইতেই নাই। যাইলে নানারূপ হাস্যকর 'থয়োর' লোকের বিবাস টলাইয়া 
দিতে থাকে । এই ধরুন. অশোকানংশাসনের ব্যাথ্যা বিচার লইয়া বুল, সেনার 

ফ্লীট- ভিনিস কতই না মাথা ঘামায়াইছেন-_-কিন্তু এখনও কোন আপোস: হয় 
নাই ত ! 

'ইসিপতন' নামের মূল, এইবার আলোচ্য । থ্ষ্ট-পূবাষ্দে লাখত প্রান 
বৌদ্ধগ্রচ্ছু 'মহাবস্তুতে এইর্প আছে $--দ্বাদশ বসরান্তে, বোধসত্ত্ 'তাঁষত 
ভবন' হইতে অবতীর্ণ হইবেন। 'শৃদ্ধাবাস' দেবগণ জদ্বুগ্বীপদ্থ প্রত্যাক 
বৃদ্ধগণকে (২) সংবাদ [দলেন, 'বোধিসত্তর অবতনর্ণ হইবেন, তোমরা বৃধ্ধক্ষেত্ 
পারত্যাগ কর।” অতঃপর এ সকল প্রত্যেক বৃষ্থ নিজের 'নিজের বন্তব্য 
সমাপ্ত করিয়া পারানর্বণ প্রাপ্ত হইলেন। বারাণসী হইতে অধ্ধ যোজন দরস্ছ 

(১) বোম্ধসাহিত্যে ডীল্লাখত এই নামের একটা ধারাবাহক আলোচনা 
850006 1102127 1616160065 00 0006 [5127008” নামে 41770180 

£556100815% 1916, 401 সংখ্যায় প্রকাশ করিয়াছি । অনুসশ্ধিৎস 

পাঠক সোট দোঁখতে পারেন। 

(২) বৌগ্ধধমবিলাঞ্বগ্রণ্র ভাষায় “পচ্চেক বুদ্ধ” “সদ্মাসমবৃজ্ধ” ( সম্যক্- 

বৃদ্ধ) নহেন। কারণ, বৃদ্ধের সগ্যক্ সংবৃদ্ধর্পে আঁবভাঁবের নাত একটি 

1বশেষ তপস্যার প্রয়োজন হইয়াছিল । 89199 ৮5 10, নু, 0147518 

টা, 120. £0905066 
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মহাবনে পণ্শত প্রত্যেঃ বৃদ্ধ বাস করিতেন। (৩) তাঁহারা সকলে পৃথক 
পৃথক ভাবে ভাবষ্যং বাণী উচ্চারণ প্বক নিবারণ প্রাপ্ত হইলেন। আকাশমাগে' 
উ্থত হইয়া নিবারণ প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহাদের স্বস্ব মাংসশোণিতময় দেহ 
তেজে'ধাতুর দ্বারা ভস্মীভূত হইয়া গেল। শরীরগহীল উদ্ধদেশ হইতে 
নিপাতত হইল খাঁষগণ এখানে পাঁতত হইমাছিলেন। অতএব ইহার নাম হইল 
'খাষপতন ।৮-ফরাসা পাশ্ডিত সেনার (৮ ১০৭) ধাষপতন হইতে ষে 
'ইসপতন নাম হইয়ছে, ইহা স্বীকার কবতে প্রস্তুত নহেন। তান বলেন 

যে এই নাত ব্তাত অণএ দুইাট নান জ্ঞাত হওয়া যায় যথা, খাঁবপত্তন ও 

ঝাষ-বদন। তাঁহার মত এই ধরে পুবে সারনাথের নাম খাষপত্তনই হিল, 
কালক্র-ম তাহা অপন্ঞ হইয়া ধযপতন হইয়াঞ্ছে ! ৪) আনাদেরও মনে হয় 

যেপেনারের মতই যম । কারণ, নহাবস্তুতেহ লিখত হইরাত্ছ যে প্রত্যেক 
বুজ্থগণের গতনের পরবে বহাশপার নর্বধা যোজন দুরে তাহার মহাবনে বাস 
কারিঠেন। আর তাহা একাট দাত নন, যখন পণ্চণত জন এক বান 

কারতেন, তখন উদ হান খাবগণের একা পল্তনাছিল, হহা আদ্বাভাবক নহে ॥ 

গতন হইতে বদন অপন্রাত হও শবাশ,স্্রের সনকেল কপার । প্রকৃতির 
পো বহা নো দঃ ততযাদ অনেরম্বাহা তপ স্থানে “বা এবং এত" স্থদে “দা” 

ইরা ৮। নাং ঝাষপতন কোনে সময়ে ক'যবদনহপে উস্সারত 

হইত 1 অং সহ্য তত ঝি বানর উর ওয়া যার, তথা “ঝা দনাদনং। 
। 8৩৯৩ ৫ পে! ঝা বণৰনে অপেদাতে। ৮ ৩২৩,৩১৪ পি) আবার ইহাতে 
“বার গত্তনোতও উক্নষ আহ ৩৬৬৬৭ পু) 1 লানতাবদতগের গাথতেও 

এই নাথ উড হাবে। 

৮1 প্রচীন পানরদ্হাঁদ হইত এই্রপ অন্ন হয়যে যখন সাক 
'সংসদ্ধগণ অবতার হন নাহ অধ ৩।এাদাগর দ্বারা কোন ধর্ষসংঘ স্থণাপত 

:ঘ নাই তখনই প্রেত কাথা জবড়ুত হইলেন 71 44৮04 ই 38 

10111 ০১1৯০ 0৮57৩ সিসি) কত্ত, পরবতী গ্রন্থাদ হইতে বুঝা যায় 

যে এপ্রুতোহ বম্ধগণ যে শু সেই সমমেই বতমান হিলেন। কারণ বৃদ্ধ 

বালয়াছেন, সমগ্র আববাতাত প্রত বৃদ্ধগতণর তুল্য কক্ষ আর কেহ 

নাই)” 
(3) চগন দেশী প্রল্ছে ও ধদব্বদানে ও “্ধাঁষবদন" উত্ত হইয়াছে। 

[চা 0৯, ৯31 হা (1) সাবপতনকে ঝাষর পতনর্পে 
অন.বদ কারয়াছেন। নত, ফাহরান- ?নঃসন্দেহে বালয়াহেন ষে এটা প্রতোক 

বৃদ্ধই “ঝাঁষপতন” এই নামকরণের প্রণ্তো । 

(6) সম্ধ হেমচন্দ্র (বাকরণ )। 
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এইবার সারনাথের প্রাচীন নামের অপর অংশ-_“ামগদাব” বা গঙ্গায়” 
লইয়া বিচার । এই সম্বন্ধে সুবখ্যাত ধানগ্রোধ মগ-জাতকোর (৬) অন্র্প 
একাট উপাখ্যান মহাব্তূতেও পাওয়া যায়। এ ক্ষেত্রে বারাণসীর রাজার নাম 

ছিল ব্রদ্ধদত্ত। মৃগদাবের সব মৃগ্ ধংস হইবে বাঁলয়া মগাধিপাত নাগ্রোষের 

আজ্মোংসগের ফলে, তাঁন মুগণণকে ভয়ে বিচরণের প্রাতশ্রাত দান কারয়া- 

ছিতন। তাই মহাবস্তূতে উপাখ্য'নের অস্ত ভ!গে আছে 25 

সঞণাং দয়ো দন মৃগদয়োতি খাষপন্তনো (৮ মগাঁদগকে দান দেওয়া 

রর ছ সায়া এই স্থানের নান হইল “মৃগবাশ খাষপত্তন।” (4) এগন 
সাস্বতগসদ্ধ- দায় শব্দর কোন্ অথ? এহ্থল প্রযোজা হইবে, দান 

অথবা বন £ 01 এন গাল অভধানে দায়? শব্দের “বন” অেও 

প্রয়োগ দেখতে পাওণা যায়। শেনার ব অনা কোন লৈদোশক পাণিডিত এ 

সম্বণ্পে আলোঢণা করেন নাই 1 তাঁহারা শু এই নানোঘ আগের আখ্যাম়িকাণি 

/৭1 

ক? 

কক ভাবে পরাততি হইয়! নানা প্রাচান গ্রশ্ছে স্থান নাও কারগাহে, তাহারই 

এক] বিশদ ইাতহস দিয়াছেন (6) আনত্দর মনে হয় পস্থনেদ সবপ্রাসন 

নাস [লেদার (বন)। হশুতছাহি গুবচবণ ক্ষত্রু বাঁলমা সম্ভবত ইহার 

এই সংদ্কত নাম হইয়া গাকবে। অশ্চমেের বিধগ, পখনও এম্থান কাশীরাজের 

“রমনা” নামে প্রাসঙ্ব । কালকুমে উদ্ভারণ দোবে স্বালবিহ প্রান্ত ভাষার 

নিয়ঘ'নদসারে এই শব্দ ামগন্কার়” রুপে পারণত হয় তখনও সংভবত হহার 

“বন” অথই প্রাসদ্ধ ছিল । কারণ বুদ্ধদেব তখনও এখানে আগ,ন করেন নাই 
পস্পশশী চে পিট পি ৯ পলিপ শী অপ্পপবপ২7 পাশাপিিশি তি পা 

(৬1 721) 119 ০ এটা সাংনাগপ্রসঙ্গে হুয়েউবাড-এর িবরণেও 

উঁচ্দগত হইয়া,ছ | 

(২১ মহাবস্তু ৮০] ]72:6 ইচিক্গ £ 0৯798) এনং অনান্য চীনদেশীয় 

লেখকগণ্। মৃগদায়ের অনুবাদ ক'রয়াছেন শাণ শে” বা শন্যালনা অর্থ 
মৃগাদগকে প্রদত্ত বনভূম। 

(৮) [5065৮৩1১0৩6 বট তেযে ট118ঠ ০ 71006 উঠি ১70) 

01 0110০0-৮512116 (1116, 1) 07102000437, 

জেনারেল কানংহাম ভরহতের উৎক্ার্ণ চিত্রে এই ঘটনার চিহ দোঁখতে 

পাইয়াছেন বাঁলয়া উচ্লেখ কাঁরয়াছেন। সেই চিত্রের সঙ্গে “ইলানিগজা তকমা 

_এই লিপিও সংযুক্ত অহে। কিন্তু ডাঃ হর্ণাল সাহেব আবার 4104137 

£১0000815” তে কানিংহামের মতের প্রাতবাদ কারয়াছেন। 



১১০ বৃদ্ধ ও বৌম্ধ 

বা পালিসাহত্য সঙ্ট হয় নাই। পরে যখন ব্যম্ধদেবের সংসঞ্ট প্রত্যেক 

িষয়েরই এক একটা উপাখ্যান রচনা করিবার যুগ আসিল, তখন এই “ধর্মচক্ত 

প্রবর্তন” স্থান বা বৌশ্ধধর্ম প্রগরের আদ ভাম সারনাথও ন্যগ্রোধ মৃগজাতকের 

ঘটনাস্থল হইয়া দাঁড়াইল। সেই সমর হইতে “দায়” শব্দের প্রাচীন অথ" বিলযপ্ত 
হইল এবং “দায়” দান অর্থেই এই প্রসঙ্গে বৌদ্ধ সাহত্যে সবন্ধ ব্যবহত হইতে 

লাগল। (৯) 

(৯) সপ্রসম্ধ প্রতুতত্তবাবৎ 1ভ, আর, ভাম্ডারকর ও অধ্যাপক ডাঃ এ, ভানস 
মহোদ্দয় আমার এই মত সমর্থন করিয়াছেন। 

-লেখক 
[ মানস ও মর্মবা্ণী, ভাব্র ১৩২৩ ] 


